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Introdução geral do relatório ODBio integrado
O presente documento reúne a coleção de relatórios do projeto Oportunidades
e Desafios da Bioeconomia – ODBio produzidos durante o ano de 2020 e o início
de 2021. O projeto ODBio foi anunciado durante a realização da 16ª Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia realizada em outubro de 2019, fruto de uma
parceria entre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Centro
de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).
O objetivo do ODBio é apoiar a implementação de estratégia de ciência,
tecnologia e inovação (CTI) para promover o desenvolvimento da bioeconomia
nacional no contexto global, compreendendo ainda a proposição de uma
instância de governança e de construção de um observatório / knowledge hub
em bioeconomia.
O ODBio foi criado a partir do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação
em Bioeconomia (PACTI Bioeconomia), lançado em 2018, que tem como
objetivo planejar a produção e aplicação de conhecimentos científicos e
tecnológicos para a promoção de benefícios sociais, econômicos e ambientais,
preenchendo lacunas de conhecimento essenciais, fomentando a inovação e
provendo condições para a inserção estratégica da bioeconomia brasileira
dentro do cenário global.
A bioeconomia é um dos doze temas estratégicos estabelecidos pela Estratégia
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), lançada em 2016, e a cada
ano o reconhecimento da sua importância aumenta no Brasil e no Mundo.
Face a essa consideração estratégica, o projeto ODBio vem sendo desenvolvido
para fornecer insumos embrionários e fundamentais para o desenvolvimento da
bioeconomia no Brasil ao MCTI e ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SNCTI). O projeto também está voltado para o ecossistema brasileiro
de inovação em bioeconomia, que envolve a Rede MCTI atuante em temas afins,
composta de agências (CNPq), comissões e conselhos (CCT, CTNBio),
empresas públicas (Finep), mais de vinte institutos nacionais de C&T (INCT),
unidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (Cetene, INMA, Inpa, Insa,
INT, Museu Goeldi) e organizações sociais (CGEE, CNPEM, Embrapii,
Mamirauá). Ao mesmo tempo, são consideradas as demais partes interessadas
nacionais em bioeconomia, que congregam órgãos da administração pública
federal e estadual, entidades acadêmicas, organizações do setor produtivo
(ABBI, Abiquim, CNA, CNI, Ibá, dentre outras), assim como empresas e
representações da sociedade civil engajadas na bioeconomia.
Na condição de país de dimensões continentais, megabiodiverso e com grande
oferta de recursos naturais renováveis, o Brasil está diante de um potencial
imenso de retomar seu crescimento numa base resiliente e inclusiva, com
ingresso estratégico no cenário global por intermédio do progresso sustentável
da bioeconomia moderna, aproveitando as oportunidades de inserção nas novas
trajetórias de desenvolvimento planetárias sinalizadas pelas metas nacionais
6

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das
Nações Unidas e pelas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC)
pactuadas no Acordo de Paris. A ciência, a tecnologia e a inovação são
elementos fundamentais para o desenvolvimento sustentável e a transição para
uma economia circular e de baixo carbono.
A condução do projeto considerou a harmonização de conceitos e definições, o
mapeamento de capacidades e competências classificadas de acordo com
conceitos e definições, o levantamento de dados e informações, a identificação
de atores públicos e privados atuantes e de suas iniciativas e projetos. Também
praticou consulta a especialistas e trabalhou a co-criação e validação de
propostas através de oficinas de trabalho dinâmicas e participativas, com
representatividade de atores públicos e privados nacionais, juntamente com as
equipes MCTI e CGEE do projeto e consultores mobilizados.
Do mesmo modo, a implementação do projeto se deu procurando atender aos
objetivos específicos indicados no plano de trabalho:
•

•

•
•
•
•

Propor modelo de observatório / knowlegde hub, focado na construção de um
espaço neutro para debate, e para orquestrar a criação, síntese e
compartilhamento do conhecimento sobre bioeconomia;
Efetuar o mapeamento das capacidades nacionais em ciência, tecnologia e
inovação (CTI), bem como examinar iniciativas, projetos e/ou programas
correlatos à bioeconomia;
Gerar subsídios para a formulação de programa mobilizador nacional, com
base em projetos estruturantes orientados por missão;
Proporcionar a formulação de uma estratégia em CTI para a bioeconomia
brasileira no cenário internacional;
Subsidiar a criação de uma instância de governança em bioeconomia no
Brasil;
Elaborar proposta para a realização de uma conferência nacional em
bioeconomia.

Assim, este documento está composto por uma coletânea de relatórios, reunidos
em quatro eixos, que cada um, agrupa os trabalhos realizados no âmbito do
ODBio referentes ao eixo respectivo.
O eixo 1 compreende o material relativo ao Observatório / Knowledge Hub em
Bioeconomia e é composto por três relatórios: (i) Arquitetura Operacional de um
Knowledge Hub em Bioeconomia; (ii) Proposta de Observatório em Bioeconomia
e; (iii) Relatório de desenvolvimento e implantação do Observatório em
Bioeconomia.
O eixo 2 abrange a formulação de uma Estratégia de CTI em Bioeconomia e é
composto por três relatórios: (i) Mapeamento das capacidades nacionais em
ciência, tecnologia e inovação em bioeconomia; (ii) Proposta de projetos
estruturantes orientados por missões estimulando o potencial da bioeconomia
brasileira e; (iii) Subsídios para a estratégia brasileira de CTI em bioeconomia.
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O eixo 3 envolve as produções sobre matérias institucionais, que incluem dois
relatórios: (i) Proposta de Modelo de Governança em Bioeconomia e; (ii)
Proposta de Conferência Nacional em Bioeconomia (CNBio).
Finalmente, o eixo 4 diz respeito a ações de articulação junto a partes
interessadas, reunindo quatro documentos: (i) Resumo Executivo do Diálogo
Internacional: Oportunidades e Desafios da Bioeconomia na América Latina; (ii)
Quadro-resumo das oficinas de trabalho, como a Oficina Knowlwdge Hub, com
160 participantes dos mais diversos setores, a Oficina governamental de
Governança, com 10 ministérios representados, e o Ciclo de três Oficinas
desafio-missões-projetos, com uma média de 65 participantes ativos, e de
webinars realizadas pelo ODBio, com os respectivos links de acesso; (iii) Informe
ODBio 1º semestre de 2020 e; (iv) Informe ODBio 2º semestre 2020; ambos
remetendo à página do projeto no site do CGEE, que contém os links da
integralidade da produção ODBio.
Além dos documentos constantes deste Relatório ODBio Integrado, outros
produtos compõem o acervo ODBio até o presente, alguns no formato de notas
técnicas e relatórios preliminares, que relatam etapas dos trabalhos efetuados
nos eixos do projeto, como o formulário colaborativo, respondido por vinte e dois
especialistas repartidos equilibradamente entre representantes governamentais,
empresariais e acadêmicos, ou na forma de repertório eletrônico, como o
Repositório Digital - Capacidades Brasileiras em CTI em Bioeconomia. Também
cabe destaque a produção de documentos de caráter metodológico, abordando
o Espaço Conceitual da Boeconomia, discorrendo sobre a metodologia de
políticas, programas e projetos orientados por missão, na forma de um Manual
de Capacitação, ou ainda explorando o ferramental CGEE de análise de big data,
no espírito dos serviços de inteligência a serem regularmente providos pelo
Observatório / Knowledge Hub em Bioeconomia, que tomou a configuração de
um Boletim Temático da bioeconomia, traçando um panorama da produção
científica no Brasil e no Mundo, dentre outros.
Neste um ano e meio de realização, o ODBio já tem colecionado resultados
expressivos no sentido de:
•
•
•
•
•

Mobilização e engajamento dos atores numa discussão ampla da
bioeconomia no Brasil;
Sistematização de dados, informações, oportunidades e desafios em
bioeconomia para subsidiar políticas de CT&I;
Conscientização sobre opções de modelos sustentáveis de desenvolvimento
econômico, social, ambiental;
Integração de ações e iniciativas na construção de projetos orientados à
missões e planejamento de longo prazo da bioeconomia nacional;
Identificação de oportunidades de inserção competitiva em mercados globais
nascentes.
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(MCTI)

Eixo 1

Observatório / Knowledge Hub em Bioeconomia
Este conjunto de relatórios retrata a produção do ODBio referente ao
eixo Observatório / Knowledge Hub em Bioeconomia, que visa apoiar
o desenvolvimento da bioeconomia brasileira provendo inteligência
estratégica para subsidiar a tomada de decisão e criando um espaço
integrado, estruturado e interativo, para orquestrar a criação, a
análise e o compartilhamento do conhecimento sobre bioeconomia.
Os três documentos que compõem o eixo Observatório / Knowledge
Hub em Bioeconomia são:
• Arquitetura Operacional de um Knowledge Hub em Bioeconomia
• Proposta de Observatório em Bioeconomia
• Relatório de desenvolvimento e implantação do Observatório em
Bioeconomia
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Arquitetura Operacional de um Knowledge Hub em
Bioeconomia
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1.

Introdução

Admite-se que a Bioeconomia seja um típico metabolismo complexo que opera
processos de transmissão e transição rural-urbana, pois a Bioeconomia é um
característico sistema complexo, com operações que se estendem desde a
existência, conservação e uso sustentável de recursos naturais, passam pelo
coevolução científica e tecnológica, convertendo-se em bens, processos e
serviços para a Sociedade Contemporânea e finalmente caracterizando-se como
um novo cenário global em termos de Geoestratégia e Geopolítica que adquire
nuances incisivas frente aos requerimentos de planejamento estratégico advindo
da “natureza da incerteza” instalada com a pandemia Covid-19.
Do ponto de vista informacional, a Economia pode ser observada como um
sistema longe-do- equilíbrio e assim é possível identificar os requerimentos
termodinâmicos para sua manutenção como metabolismo econômico composto
por um conjunto de estados de alta ordem. (An Economy Viewed as a Far-fromEquilibrium System from the Perspective of Algorithmic Information Theory. S.

Devine. Entropy 2018. 20, 228).
Essa constatação adquire especial importância quando se observa que a
Bioeconomia exibe componentes robustos - entretanto fluídos em termos de sua
valoração e proposição de valor - de transmissão, transição e tradução
coevolutiva, tecnológica e socioeconômica.
Como uma Bioeconomia, esse campo moderno de atividade socioeconômica
oferece oportunidades muito desafiadoras para examiná-lo em termos dos
fenômenos termodinâmicos que sempre delimitaram o fenômeno da vida no

planeta, dos quais emerge como atividade humana, desde sempre, alterando
substancialmente o ambiente terrestre e evoluindo muitas de suas variáveis mais
e mais longe do equilíbrio termodinâmico.
Os processos fotossintéticos, ao liberarem quantidades substanciais de energia
química livre, contornam limitações e ineficiências associadas com a
transmissão de força dentro da hierarquia termodinâmica do planeta, o que não
seria possível por meio de processos abióticos apenas. (Life, hierarchy, and the
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thermodynamic machinery of Planet Earth. A. Kleidon. Physics of Life Reviews.
2010. doi:10.1016/j.plrev.2010.10.002).
Esses processos vivos naturais são tratáveis por meio de análise físicoestatística de suas redes metabólicas (network thermodynamics), segundo uma
abordagem moderna de coevolução, que associa processos físicos com um
modelo estrutural, de modo a deduzir ou predizer as consequências de
interações, o que permite a modelagem desses sistemas metabólicos
complexos. (Network thermodynamics revisited. E. R. Lewis. BioSystems 34

(1995) 47-63).
De acordo com as proposições de Hidalgo (Why Information Grows: the
Evolution of Order, from Atoms to Economies. C. Hidalgo. Basic Books, NY.
2015), e de Zamenopoulos (Design Out of Complexity: A Mathematical Theory
of Design as a Universal Property of Organization. T. Zamenopoulos. PhD
Thesis. University of London. UK. 2008), a Informação, ao cristalizar-se como
conhecimento e know-how, estrutura um espaço de produtos complexo, passível
de análise de parâmetros pertinentes à Teoria de Sistemas, tais como
Permanência, Flexibilidade, Conectividade e Inferência, o que permite, a um
tempo, conhecer a arquitetura estrutural e funcional de sistemas complexos, bem
como conhecer as propriedades e a dinâmica coevolutiva dos mesmos,
conferindo a essa metodologia as capacidades de diagnóstico, de valoração e
de proposição de valor, seja no ambiente natural, seja em Economia. A
Bioeconomia apresenta-se então como um atrativo e desafiador compo de
informação tratável por meio de análise de redes metabólicas, ou seja, em
termos de metabolismo ambiental e socioeconômico.
Exemplos interessantes dessa abordagem podem ser analisados em estudos
pioneiros sobre a termodinâmica da sustentabilidade da produção agrícola como
em Patzek (Thermodynamics of Agricultura Sustainability: The case of US Maize
Agriculture. T. A. Patzek. 2008.https://doi.org/10.1080/07352680802247971),
onde o autor compara os dispêndios energéticos de operações agrícolas
tradicionais em termos de conversão em produção de grãos, indicando a
oportunidade de se adotar práticas mais equilibradas de produção, com visão de
uma ainda-por-vir Economia Circular.
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Da mesma forma, Wesseler (The Maximum Incremental Social Tolerable
Irreversible Costs (MISTICs) and other benefits and costs of introducing
transgenic maize in the EU-15. J. Wesseler, S. Scatasta, E. Nilesen.
Pedobiologia 51 (2007) 261-269) procuraram estender essa abordagem de
avaliação de custo/benefício para o campo das tomadas de decisão
socioeconômicas quanto a adoção de novas tecnologias, utilizando a abordagem
de opções reais, que indica a percentagem de compensação na forma de
benefícios sociais incrementais reversíveis e irreversíveis, estimando a
proporção monetária entre uma unidade de benefícios irreversíveis em relação
a uma unidade de custos irreversíveis.
Mais recentemente, as análises econométricas proporcionadas pela Economia
da

Complexidade

e

pela

Economia

Comportamental

mostram-se

significativamente adequadas ao tratamento da Bioeconomia.
Um primeiro indício que que elementos de economia comportamental eram
suficientemente robustos para transcender o campo da economia do consumo,
estendendo-se à toda a cadeia de produção de bens, processos e serviços, foi
o conceito de stewardship, adotado por corporações agroindustriais, onde o
acompanhamento da qualidade da produção em toda a cadeia de produção de
alimentos processados, bem como dos insumos para tanto utilizados,
demonstraram ser elementos robustos de agregação de valor não apenas aos
consumidores, e sim à toda a cadeia de produção, desde o seu início.
A abordagem da Bioeconomia como um metabolismo complexo permite também
uma compreensão moderna e mais eficiente das funções de produção e
consumo pela sociedade contemporânea, esta a componente central,
estratégica e passível de análise de seus fenômenos termodinâmicos por meio
de análise de redes (network analysis). (Entropy and order in urban street
networks. A. Gudmundsson; N. Mohajeri. Scientific Reports. 3:3324. 2013.
doi:10:1038/srep03324). Esse interessante estudo aborda o problema recorrente
de que, com frequência, muitas redes complexas perdem partes de sua
geometria à medida em que coevoluem, sendo, portanto interessante adotar
métodos de estimativas da relação informação/entropia de modo a quantificar a
complexidade conformacional de redes e suas variações. Da mesma forma,
Konig (Recombinant knowledge and the evolution of innovation networks. M. D.
14

Konig; S. Battiston; M. Napoletano; F. Schweitzer. Journal of Economic Behavior
& Organization. 79 (2011) 145-164) propõem abordagens muito úteis ao estudo
da coevolução de redes, com foco na Inovação, analisando novos arranjos entre
corporações e a tomada de decisões associada, em termos de receitas
marginais e custos, que se mostram dependentes da posição ocupada na rede.
Componente muito importante para a proposta de arquitetura operacional de um
Knowledge Hub (KHub) em Bioeconomia, matéria central deste Produto 4, é o
de poder contar com o desenvolvimento e software que permita um tratamento

aplicado a bases de dados, com o intuito de também prover indicadores e
estimativas de Inovação. Para isso, é desafiador a proposta de incorporar ao
KHub elementos analíticos como aquele proposto por Loreto (Dynamics on
expanding spaces: modeling the emergence of novelties. V. Loreto; V. D. P.
Served; S. H. Strogatz; F. Tria. arXiv:1701.00994v1 [physics.soc-ph] 4 Jan
2017), uma vez que a metodologia de identificação, por meio de inferência
matemática, de regiões portadoras do “adjacente possível” a partir da visita a
nós de uma rede em bioeconomia.
Esse pode, de fato, ser um elemento central de inovação metodológica em um
KHub em Bioeconomia, levando-se em conta de que uma análise semântica do
conjunto de contribuições oferecidas pelos especialistas participantes do
Webinar promovido pelo CGEE/MCTIC aponta nitidamente para a importância
do KHub como um meeting point de identificação e proposição de elementos
fundamentais para a funcionalidade de ecossistemas de inovação.
Da mesma forma, um KHub em Bioeconomia deve oferecer aos seus usuários
um

diagnóstico e proposições que permitam uma análise estratégica, um

planejamento estratégico, e uma agenda estratégica úteis ao design de políticas
de incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia, bem como à
competitividade do país e de suas unidades de produção públicas e privadas,
servindo portanto como um elemento de referência em geopolítica e
geoestratégia, conforme a abordagem de Bustos (The Dynamics of Nestdness
Predicts the Evolution of Industrial Ecosystems. S. Bustos; C. Gomez; R.
Hausmann;

C.

H.

Hidalgo.

PLOS.

2012.

https://doi.org/-

10.137/journal.pone.0049393)
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As funcionalidades de um moderno Khub em Bioeconomia, que pertença mas
transcenda as funções clássicas de um Observatório de Bioeconomia, mostramse ainda mais estratégicas em tempos de incerteza, que se mostra de modo tão
impactante e especial em decorrência da pandemia Covid-19.
Arranjos, rearranjos, estratégias locais, regionais, nacionais e globais,
humanitárias, desenvolvimentistas ou competitivas, tornam-se ainda mais
importantes como elementos de informação e de planejamento em Bioeconomia,
que como atora central em processos de transição econômica, contempla agora

uma agudeza ímpar no que se refere a traduzir essa nova incerteza - em termos
de utilização de todos os recursos disponíveis em Ciência, Tecnologia e
Inovação, bem como nos processos de produção de bens e serviços - em novos
arranjos socieconômicos para a sociedade contemporânea.
Nesse sentido, os estudos em Economia da Complexidade e em Economia
Comportamental desenvolvidos por Neri Oxman (N. Oxman. Age of
Entanglement. Journal of Design and Science. 2019. doi:10.21428/7e0583ad)
adequam-se sobremaneira à proposta de arquitetura operacional de um KHub
em Bioeconomia, ao tratar da natureza metabólica do conhecimento humano em
seus diversos campos de estudos básicos e aplicados.
A proposta de modelagem de um KHub em Bioeconomia vai, portanto, inspirada
na modernidade dessa visão sistêmica desenvolvida por Neri Oxman.
Uma excelente referência quanto ao racional de um KHub pode ser encontrada
em: From Data to Action: A Harvard Business Review Insight Center Report
(HBR/SAS. 2014).
Segundo os autores desse estudo, o papel central de um KHub é o de prover

significado conceitual e produtivo para os usuários, atuando também como um
atrator de interesses, comuns ou negociados, para os temas de especialidade
desse Hub, atuando enfim como um conector de interesses dos usuários,
provendo soluções criativas e eficientes, de modo a despertar o interesse em
primeiro estar no ambiente do Khub, e com isso permanecer como frequentador
desse ambiente. Muito provavelmente, a diferença básica entre um Observatório
tradicional e um Knowledge Hub, reside nessa ambientação interativa e contínua
de provimento de projeções e estudos especialistas.
16

Os autores do estudo HBR/SAS destacam a importância de contar um KHub com
a capacidade de compreender e complementar, quando necessário, as
demandas apresentadas ao ambiente operacional de máquina do Hub. Isso
requer o trabalho continuado de um ou mais especialistas que atuem, conforme
indica Ellen Ullman, closer to the machine (E. Ullman. Life in Code: a Personal
History of Technology. Farrar, Straus and Giroux. NY. 2017), isto é, que possuam
um perfil de dupla aptidão, a de conhecer suficientemente a natureza da
demanda do usuário do Hub, e de atuar como tradutor dessa demanda para os
técnicos low-level code, capazes de construir as queries e os algoritmos mais
adequados e eficientes para a exploração de dados.
Dada a amplitude do campo de interesses em bioeconomia, a esse core group
é necessário agregar especialistas ad hoc de modo a permitir o atendimento
daquilo que extrapola a possibilidade de automação e interpretação de máquina,
ou seja, estudos completos contendo diagnósticos e recomendações
estratégicas em Bioeconomia.
Isso, segundo os autores do estudo HBR/SAS, evita o fenômeno da “paralisia
dos dados”, que frequentemente se interpõe entre um Observatório tradicional e
os usuários. Uma interessante observação adicional é a de que, para a
compreensão das demandas dos usuários de um KHub, é necessário pensar
como antropologistas, o que remete à importância da modelagem do
Conhecimento, elaborada por Neri Oxman.
Um requerimento indispensável para um KHub, é o da automação da exploração
de dados até onde seja possível e recomendável, bem como a internalizacão
eficiente da capacidade de network rewiring, ou seja, da capacidade instalada
no sistema, de incorporar elementos centrais de explorações sucessivas,
atualizando-se

e

coevoluindo

com

as mesmas,

assim

aperfeiçoando

continuamente a operacionalização do Hub.
Enfim, o KHub como um todo deve, segundo o estudo HBR/SAS, pensar como
um cientista de dados. Do ponto de vista da governança do KHub, as bases de
dados e o aprendizado associado às explorações, devem ser utilizados para
obter uma visão holística sobre os usuários e portanto, sobre a Bioeconomia.
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Por fim, o estudo demonstra que Big Data demanda Big Context, ou seja, a
interatividade do KHub e seus especialistas com os usuários do sistema, é o que
permite que o Hub seja atrativo. Isso leva à necessidade que que a governança
do Hub esteja atenta e atualizada em processos modernos de CRM (Client
Relationship Management), de modo a que a relação custo/benefício do
planejamento, implementação, operacionalização do Hub ocorra de modo a criar
e extrair valor para todas as partes envolvidas, assim justificando os
investimentos financeiros envolvidos.

Isso implica também a existência de estéticas de visualização atrativas e
eficientes, de modo a assegurar que os usuários constatem o valor do
investimento que, eventualmente, pode contar também com recursos financeiros
diretos desses próprios usuários, ou na forma de investimentos públicos.
Um interessante estudo conceitual sobre Knowledge Hubs é aquele elaborado
por Evers (H-D. Evers; S. Gerke. Designing Epistemic Landscapes of Knowledge
Cluster and Knowledge Hubs for Development. Journal of Knowledge
Management. 14 (5): 678-689. 2010), onde os autores comentam

que a

desagregação teórica do espaço geográfico, com o advento da globalização,
com a economia baseada no conhecimento e com a emergência global de redes
distribuídas de produção e trabalho, recursos de otimização da produção,
migração de recursos humanos e contratação de gerências e técnicos
internacionais, isso tudo demanda a implementação de Knowledge Hubs para
que exerçam o papel de coordenações de distribuição de conhecimento
estratégico.
Isso aponta de imediato para um papel importante de um Knowledge Hub em
Bioeconomia, em termos de geoestratégia e geopolítica, mormente para um país
com um perfil de geografia da produção tão amplo e peculiar, o que, certamente,
assume papel ainda mais estratégico em função das incertezas da obrigatória
reorganização estratégica global em função da pandemia Covid-19, dada a
centralidade da Bioeconomia.
Bentley (R. A. Bentley; M. J. O’Brien. Cultural evolutionary tipping points in the
storage and transmission of information. Review Article. Frontiers in Psychology.
2012. doi:10.3389/fpsyg.2012.00569) destaca a importância da evolução
tecnológica no acúmulo e exploração da vastas bases de conhecimento e dados,
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o que levou a auto-manutenção de processos de extração de know-how, e
confirma a proposição de Kelly (K. Kelly. What Technology Wants. Penguin
Press. 2010), de que a coevolução tecnológica promove uma sequência
contínua de existências anteriormente improváveis. Esse contexto
apresentado pelos autores citados é suficiente para que se constate a
importância estratégica de um KHub em Bioeconomia e seu contexto, o de
estratégias e processos baseados mais em fluxo do que em força, como bem
recomenda de Rosnay (J. de Rosnay. Surfer la vie: Comment sur-vivre dans la
société fluide. LLL- Les liens qui libèrent. France. May 12, 2012).
A importância da natureza coevolucionária de um KHub, principalmente no que
tange ao seu papel de provedor de estratégias inovadoras, é destacado por
Bogang (Bogang J. S-K Yi. T. Buchmann; M. Mueller. The co-evolution of
innovation networks: Collaboration between West and East Germany from 1972
to 2014. Discussion Paper 09-2016. University of Hohhenheim. 2016). Esses
autores compararam quatro modelos de redes: o modelo de grafos estocásticos,
o modelo small-world, o modelo Barabási-Albert e o modelo evolucionário,
aplicando-os à análise da coevolução de redes de cooperação em Inovação.
A análise comparativa de redes empíricas geradas no estudo, em comparação
a esses quatro modelos, permitiram uma melhor compreensão

de

particularidades importantes das redes de inovação da Alemanha, tais como a
evolução temporal e as mudanças estruturais em termos de nós adicionais e
aumento ou redução da densidade das redes, sendo possível detectar uma
mudança estrutural nas redes no início dos anos 2000, em termos do número de
arestas entre as redes das Alemanha Leste e Oeste.
Foi detectado também que redes com poucos colaboradores predominaram,
assim como ocorreu uma mudança detectável na tendência a exclusividade de
alguns grupos de pesquisa altamente coesivos, assim como uma forte tendência
de aumento na velocidade da transmissão do conhecimento uma rede, o que
opera como indicador de tendência de conexão com novos grupos de vizinhança,
em vez de regiões distantes.
Esses indicadores são muito importantes para que se personalize um KHub
como um elemento diferencial de análise e provimento de informações e
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diagnósticos, transcendendo o papel convencional de um Observatório de prover
estatísticas e informações gerais apenas.
Um

aprendizado

muito

importante

da

Consultoria,

com

reflexos

na

operacionalidade de um Knowledge Hub em Bioeconomia, deriva do Webinar
com especialistas em Bioeconomia, realizado por iniciativa do MCTIC e do
CGEE, e por este coordenado, que pode ser sumarizados em três campos
fundamentais: automação de processos de exploração de dados; valoração e
proposição de valor de trajatórias tecnológicas e socioeconômicas (modelos de

negócio); CRM (gestão do relacionamento com usuários do KHub).

2. Análise exploratória
resultados

e

comunicação

dos

2.1. Metodologias de exploração de dados
2.1.1. Características gerais
Nuances de perfil de Observatórios e de Knowledge Hubs serão detalhados mais
a frente neste relatório. Neste item, serão comentadas a natureza, a abordagem
e as metodologias em teste para o arcabouço operacional do KHub.

2.1.2. Metodologia adotada no Projeto
O Produto 3 desta Consultoria indica a evolução da metodologia de exploração
de dados, a partir de:
a.

Um modelo geral de conceituação da Bioeconomia, contendo os campos

Biodiversidade, Agropecuária, Indústria, Tecnologias Convergentes, Modelos de

Negócio e Sociedade Contemporânea. Desde o início indicou-se que esses
tópicos contém uma ampla gama de sub-áreas, dada a abrangência da
Bioeconomia (o que pode ser constatado no documento PACTI-Bioeconomia,
elaborado pelo MCTIC), prestando-se apenas à orientação de construção de um
modelo de fluxo lógico de operações ao longo da cadeia de atividades da
Bioeconomia.
b.

Um modelo em loop do fluxo lógico em Bioeconomia.
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Uma estratégia de associação das atividades constantes do fluxo lógico

c.

com elementos conceituais provenientes dos descritores utilizados para os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Uma proposição de um modelo de exploração de dados foi então elaborada,
de modo a representar o mais possível uma sentença que pudesse percorrer o
fluxo lógico, atuando como sondas em bases de dados sobre Bioeconomia em
geral. Essas sondas seriam personalizadas para campos específicos de
atividades em Bioeconomia.

Esse modelo foi testado por meio de uma progressão de etapas: protótipos,
casos e metas do PACTI-Bioeconomia. Foram observadas limitações
estruturais decorrentes das características operacionais das ferramentas
utilizadas, bem como do acesso limitado a amplas bases de dados, tais como
a Web of Science, contratualmente limitadas e dependentes de dispêndios
financeiros para a ampliação do acesso, o que gerou uma proposta, indicada
no Produto 3, denominada SnowBall, que vai aqui em maior detalhamento.
Circunstancialmente, a Consultoria procurou examinar uma alternativa

metodológica para a exploração de dados por meio de sentenças, facultado
pela utilização por contrato de uso exclusivo do aplicativo Infra Nodus
(https://infranodus.com).
Até a entrega deste Produto 4, as seguintes metas do PACTI-Bioeconomia foram
analisadas de maneira a obter uma prova de conceito de que a metodologia
desenvolvida pela equipe CGEE é aplicável como modelo de exploração de
dados para o Knowledge Hub:
•

Fermentações Industriais

•

Conversão de Biomassa

•

Químicos Renováveis

A metodologia SnowBall é aqui ilustrada pelo processo sequencial utilizado para
exploração de dados sobre Conversão de Biomassa:
1. Foi empregada no Web of Science (WoS) a expressão de busca: biomass
conversion;
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2. Dos registros indicados no WoS, foram selecionados os tipos de
documentos: artigos, conference papers, review e early access;
3. Após a seleção, foram obtidos os registros de documentos;
4. Os dados foram exportados de acordo com os seguintes parâmetros:
Registro completo com referências
Formato: Tagged Data win UTF-8;
5. Os dados obtidos foram processados na ferramenta InsightNet (iN),

desenvolvida no CGEE, recolhendo tanto as palavras-chave (PC) dos
autores dos artigos quanto as PC adicionadas pela equipe do WoS;
6. Foi calculada a rede de coocorrência do conjunto completo de PC com
ocorrências em pelo menos 10 artigos;
7. Foram identificados os pares de PC com maiores números de
coocorrências;
8. Foram inseridas novas expressões de busca na base WoS usando a
combinação de pares por ordem decrescente de quantidade de
coocorrências no formato descrito abaixo:
(“PC1 AND PC2”) OR (“PC3 AND PC4”) ...
A consulta resultou em um número intratável sendo necessário introduzir um
novo formato de busca de acordo com os próximos passos:
1. Foram selecionadas as PC que aparecem em trios nos documentos por
ordem decrescente de coocorrência. Como teste de consistência, a
sequência foi comparada com os coeficientes de agrupamento das PC,
com base na contagem de triângulos na rede de coocorrências;
2. Foram selecionadas as 5 PC com maiores quantidades de triângulos;
3. For feita uma nova consulta com combinação das 5 PC em 10 triplas
diferentes;
4. Foram verificadas na pesquisa avançada do WoS as quantidades de
registros recuperados a partir de cada tripla;
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5. Foi empregada a expressão de busca combinando as triplas por ordem
decrescente de coocorrência (formato da tripla: PCi AND PCj AND PCk):
6. - Ex: tripla_1 OR tripla_2 OR tripla_3 OR tripla_4 OR tripla_5...;
7. Os metadados foram exportados no formato do item 4;
8. Os resultados da nova consulta foram adicionados aos dados da consulta
original (registros “semente”) e processados no iN;
9. Foi gerada uma rede de similaridade semântica entre os títulos e resumos

dos artigos e foram calculados os clusters de artigos similares;
10. Foram identificados os registros diretamente conectados (portanto com
maior similaridade semântica) aos registros da “semente”;
11. Registros não diretamente conectados aos dados da primeira consulta
foram eliminados;
12. Da rede de similaridade semântica restante, foi gerada a rede de
coocorrência de PC que ocorreram em pelo menos 10 artigos;
13. Foram calculadas as métricas de redes: modularidade, centralidade de
autovetor e Coeficiente de Clustering Médio;
14. Foi realizada uma nova consulta, na base Derwent/Patentes, utilizando a
mesma combinação de triplas empregadas anteriormente (item 11);
15. Os dados foram exportados de acordo com os seguintes parâmetros:
16. - Registro completo;
17. - Formato: texto sem formatação;
18. Para facilitar as análises de coocorrências de tecnologias das patentes,

foi necessário alterar algumas das tags do arquivo original importado da
Derwent, eliminando as palavras que estão no Abstract: < NOVELTY >; < USE - >; < ADVANTAGE - >; < DETAILED DESCRIPTION - >; <
DESCRIPTION OF DRAWING(S) - >
19. Os dados adaptados foram processados no iN, substituindo os registros
de PC pelos códigos de identificação IPC e da base de dados Derwent;
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20. Foram calculadas as métricas de redes: grau médio; modularidade,
centralidade de autovetor e Coeficiente de clustering médio;
21. Os dados foram exportados para o iN Browser e os resultados foram
interpretados.

2.1.3. Proposta de módulos factíveis de automação de processos de
exploração de dados
Pode parecer evidente que não seria factível em curto prazo (embora haja sinais
fortes de que isso esteja acontecendo em Direito e Medicina) admitir uma
automação completa dos processos de exploração de dados e elaboração de
diagnósticos

e

estudos

propositivos

de

estratégias

competitivas

em

Bioeconomia, mas é recomendável que nas próximas etapas de construção do
KHub isso seja consistentemente buscado.
Em relação à automação de processos, há necessidade de uma coordenação
de esforços entre MCTIC e CGEE, no que tange à otimização da alocação de
recursos financeiros para a implementação eficiente da mesma, em termos de

infraestrutura de TI e Ciência de Dados, Recursos Humanos, e especialistas ad
hoc. Recomenda-se que haja a alocação de recursos humanos com perfil de
interface entre os especialistas ad hoc e usuários do KHub, e os recursos
humanos especialistas em TI e Exploração de Dados para que, de acordo com
o proposto por Ullman (2017), ocorra uma eficiente mediação tradutora junto ao
pessoal close to the machine.
Para isso, elaborou-se uma proposição de arquitetura geral desses processos
potencialmente automatizáveis de imediato. Apresenta-se a seguir um
esquema geral de módulos de exploração de dados que permite o
desenvolvimento de automação de processos, detalhados também no
Produto 3:
a.

Fluxo lógico de busca, que orienta a formulação de sentenças, e

permite a formatação de uma demanda ou meta, em termos de exploração de
dados sobre biodiversidade [B], Agropecuária [A], Indústria [I], Tecnologias [T],
Modelos de Negócio e Valoração [M] e Sociedade Contemporânea/Elementos
conceituais de ODS [S].
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FIGURA 1: FLUXO LÓGICO DE BUSCA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020.

b.

Detalhamento do processo de formulação de sentenças, a partir de

termos de busca:

FIGURA 2: ANÁLISE DE PERTINÊNCIA E COBERTURA DE PARES PARA SNOW BALL.
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020
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FIGURA 3: EXEMPLO TENTATIVO DE ALOCAÇÃO DOS PARES NO FLUXO LÓGICO DE
BUSCA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020

Essa formatação permite a visualização dos termos de busca na forma de uma
sentença exploratória que abranja o mais possível os elementos do fluxo lógico
de busca.
c.

Portfolio de cenários e frames de busca:

FIGURA 4: PORTFOLIO DE CENÁRIOS E FRAMES DE BUSCA. FONTE:
ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020
O trabalho de estruturação de portfolios de cenários é elemento fundamental
tanto para o Observatório quanto para o Knowledge Hub, e pode contar com
soluções em automação de processos, de modo a prover uma alimentação
contínua de informações em biotecnologia, classificadas por meio dos elementos
do fluxo lógico de busca.
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Da mesma forma, é possível automatizar a catalogação de termos e
sentenças que componham um estoque denominado frame de busca, também
factível de automação contínua para sua atualização. Um desafio adicional
que, no entanto, representa uma expectativa sine qua non para Observatórios e
Knowledge Hubs modernos, é a do aprendizado de máquina que faculta, a
cada nova demanda e exploração de dados realizada, uma recombinação e
ressignificação das áreas da Bioeconomia ali representadas.

d.

Fluxograma de exploração de dados, até a etapa de Valoração e

Proposição de Valor de trajetórias tecnológicas:

FIGURA 5: PORTFOLIO DE CENÁRIOS/FRAME DE BUSCA. FONTE: ELABORAÇÃO
PRÓPRIA, 2020

As ferramentas do grupo INSIGHT, desenvolvidas pelo CGEE, possuem
competência necessária e suficiente para a operacionalização do Knowledge
Hub, considerando-se, entretanto, a requerimentos de amplo acesso a bases de
dados, recursos humanos e infraestrutura de TI. Podem também ser
consideradas opções de terceirização parcial ou completa da exploração de
dados.

O aplicativo INFRA NODUS, licenciado para uso da consultoria MINDWINGS &
LEBLON, está aqui indicado como opção de complementação dos processos de
exploração de dados e formulação de trajetórias tecnológicas que viabilizem
o rápido atingimento da etapa de Valoração/Proposição de Valor. Algumas
opções operacionais interessantes do INFRA NODUS estão aqui indicadas, no
original em inglês:
Main Topical Groups
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Most Influential Elements
Structural Gaps
Latent Topical Brokers
Similarities Between Graphs
Differences Between Graphs
Interpret
Essas funcionalidades permitem uma análise eficiente de metas e demandas
apresentadas a um Knowledge Hub. Como exemplo, a combinação das opções
Latent Topical Brokers e Interpret tem facultado a esta Consultoria uma análise
de network rewiring, o que incrementa as opções do analista de bioeconomia.

3. Arquitetura operacional de um Observatório / Knowledge Hub em
Bioeconomia
O CGEE conta com um Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação (OCTI),
a partir de um detalhado planejamento estratégico que define as razões, os

objetivos e as aplicações a diversos públicos interessados no tema. A partir da
decisão de que se elabore uma proposta de construção de um Knowledge Hub
em Bioeconomia, essa demanda foi incorporada pelo CGEE ao trabalho de
planejamento estratégico do OCTI.
Esta Consultoria propõe aqui uma visão de benchmarking sobre os temas da
arquitetura operacional, estética de visualização e operações de valoração,
proposição de valor e inteligência estratégica em bioeconomia.
Quanto aos modelos de Observatório, é posição desta Consultoria, a de que o

modelo desenvolvido para o OEC - Observatory of Economic Complexitiy
(https://vimeo.com/351708375), pode, com as necessárias adequações para o
perfil de necessidades e interesses em bioeconomia para o Brasil, ser tomado
como modelo em todos os seus detalhes, pelas seguintes razões:
a)

organização temática de bases de dados

b)

conectividade e flexibilidade na recombinação de queries

c)

velocidade e eficiência na recuperação de informações solicitadas
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d)

visualização moderna de dados

Em termos de opções nacionais, pode ser muito interessante uma combinação
dos recursos do OEC com aqueles do CEPEA - Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (www.cepea.esalq.usp.br). Eventualmente, mesmo uma
cooperação MCTIC/CGEE/CEPEA poderia ser analisada em sua viabilidade, no
que se refere às especificidades da Bioeconomia.
Quanto a arquitetura operacional de um Knowledge Hub, esta Consultoria
examinou alguns modelos internacionais modernos de Hubs, em seus aspectos

conceituais e operacionais, desde 1993.
Uma abordagem conceitual muito interessante para que se estruture o
pensamento estratégico de um Knowledge Hub foi apresentado pelo MIT AI Lab
and Symbolics, em 1993, por Davis (R. Davis; H. Shrobe; P. Szolovits. What is a
Knowledge Representation AI Magazine, 14(1):17-33. 1993), que trata da
representação do conhecimento a partir da exploração de bases de dados e dos
papéis fundamentais que a representação assume:
a)

Como função substituta, o que, se imperfeita, pode levar a inferências

incorretas.
b)

Como um conjunto de compromissos ontológicos, o que demanda um
trabalho de excelência na definição dos elementos conceituais de um
KHub.

c)

Como teoria fragmentária da inteligência racional, o que demanda a
atuação de especialistas de modo a assegurar que as máquinas
compreendam a lógica das queries durante a exploração de dados.

d)

Como meio para uma computação eficiente, o que remete ao item c.

e)

Como um meio de expressão humana, o que demanda atenção à estética
da arquitetura funcional e da visualização em um KHub, considerando que
a bioeconomia moderna é estreitamente associada à Antropologia Urbana.

Essas premissas são parte integral do planejamento estratégico de um
Knowledge Hub, sem o que pode-se construir apenas uma plataforma monótona
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de acesso a estatísticas de área, sem atingir o objetivo de ser o KHub um
meeting point de interesses e soluções em bioeconomia.
Nonaka (I. Nonaka; N. Konno. The Concept of “Ba”: Building a foundation for
knowledge creation. California Management Review, vol. 40. No 3. Spring 1998),
trata do gerenciamento do Conhecimento em termos da semântica do termo “ba”,
que em japonês significa “lugar” (mais especificamente, “um espaço
compartilhado para a emergência de relacionamentos”) e tece considerações
muito significativas sobre as condições fundamentais para a geração de

conhecimento, sobre onde essa geração de conhecimento é alocada e quais são
as condições necessárias a uma governança desse processo. Esta Consultoria
recomenda que os próximos esforços na construção do KHub tenham essa
proposição “ba” em mente.
Uma excelente referência sobre o design de uma arquitetura de Knowledge Hubs
foi proposta por Evers (H-D. Evers. Knowledge Hubs and knowledge clusters:
Designing a knowledge architecture for development. MRPA Paper No. 8778.
2008), que tratava da teoria da aglomeração e da clusterização de empresas em
escala global, demonstrando que não obstante a descentralização como método
adotado por empresas globais, era estratégica a organização de Hubs e Clusters
de Conhecimento, na era da Sociedade do Conhecimento. O autor propõe que
esses Hubs sejam conceitualmente e fisicamente alocados em torno de
universidades e centros de pesquisa, na forma de uma arquitetura do
conhecimento de alta interatividade (networking) interna e externa, de modo que
essas instituições clusterizadas formem uma paisagem epistêmica de ativos de
conhecimento.
Com o avanço extraordinário da comunicação remota e da digitalização do
mundo, que poderia questionar a necessidade de estruturas físicas, pode-se
indagar se essa proposição de Evers é ainda válida.
Esta Consultoria se posiciona, por meio da experiência de construção de
websites para o Istituto Europeu di Design, no Projeto Palimpsest Gates/ Coding
the Future in You, no sentido de que a coevolução de máquinas e aplicativos faz
emergir uma fisicalidade muito atrativa e importante para os ambientes virtuais
de interatividade humana, com “cidades e vizinhanças virtuais”, tendo como
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exemplo a extremamente veloz reorganização de aplicativos e apps como
resposta à restrições de convívio social impostas pela pandemia Covid-19.
Isso demandará do design e da arquitetura operacional de um Knowledge Hub
em Bioeconomia, o desafio importante de representação da convivialidade, de
modo a atrair e reter os usuários do KHub, para além de seus interesses
negociais centrais.
A construção dessa convivialidade e da estética do KHub pode-se valer muito do
trabalho moderno e abrangente realizado pelo Projeto SPREAD-European

Social Platform for Sustainable Life Styles 2050 (The Future of Sustainable
Lifestyles and Entrepreneurship. Conference Report. June 2011) e de seu
Relatório D4.1 (Scenarios for Sustainable Lifestyles 2050: Future Scenarios for
New European Social Models with Visualizations. SPREAD. June 2011), no que
se refere à organização da interatividade virtual e presencial entre a governança
técnica do KHub, especialistas de interface com low-level coders, especialistas
ad hoc em Bioeconomia, e usuários interessados.
A própria capacidade instalada no CGEE, em termos do grupo de ferramentas

INSIGHT, se necessário complementadas por outras opções analíticas, pode
contribuir para a compreensão conceitual da fisicalidade do KHub e de seus
clusters de interatividade, conforme demonstrou Zaidi (F. Zaidi; A. Sallaberry; G.
Melançon. Generating Artificial Social Networks with Smal World and Scale Free
Properties. Research Report No 7861. January 2012. Research Centre
Bordeaux-Sud-Ouest).
De fato, se bem aplicada, a proposição dos autores pode representar uma
inovação disruptiva na concepção de KHubs, por parte do MCTIC/CGEE, naquilo
que poderia ser um projeto muito atrativo em cooperação com Cidades
Sustentáveis (CGEE), Campus Inteligente (UNICAMP), CIDADE INTELIGENTE
(Embrapa Meio Ambiente), e também com o Projeto em Espaço Conceitual e
Linguagem Conceitual (Embrapa Informática).
Ainda no campo do desafio contemporâneo de bem representar a
correspondência entre fiscalidade de Hubs e Clusters tradicionais, como a “nova
fisicalidade” dos Hubs e Clusters virtuais, o trabalho realizado por Waits (M. J.
Waits. Guidelines for Building an Innovation Hub. FORA - Fort Ord Reuse
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Authority. Panel 2: Land Development and Job Creation. California State
University. 2013) é significativamente orientador, uma vez que é muito praticável
a transposição de todas as recomendações da autora, para o ambiente virtual, o
que pode, novamente como inovação disruptiva, fazer do Knowledge Hub em
Bioeconomia uma “cidade virtual”. A arte da visualização da informação já
permite a materialização dessa proposta. Trata-se do conceito de reimaginação
do espaço.

4. Possibilidades de visualização e comunicação da informação
Quanto à comunicação visual de um KHub em Bioeconomia, o trabalho realizado
pelo Bioscience Leadership Councils (UK) é primoroso (Communicating the
Bioeconomy. BLC/IBLF/ATLC/SBLC. 2015. bioeconomy@bbsrc.ac.uk) e a título
de mera ilustração sobre comunicação moderna, três figuras são aqui
representadas:

FIGURA 6: BIOECONOMY - CHALLENGES & OPPORTUNITIES. FONTE: ELABORAÇÃO
PRÓPRIA, 2020
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FIGURA 7: BIOECONOMY ENABLERS. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020

FIGURA 8: UNPACKING THE BIOECONOMY. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020
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Essas estéticas de visualização e comunicação são essenciais para a
atratividade do Observatório e do Knowledge Hub em Bioeconomia.
A metodologia de planejamento estratégico e de agenda estratégica
CANVAS, por sua ubiquidade no ambiente dos atores em Bioeconomia, pode
contribuir para fazer do Khub um ambiente simultaneamente familiar e
inovador. Isso pode ser observado no estudo de Naggar (R. Nagar. The
Creativity Canvas: a Business Model for Knowledge and Idea Management.
Technology Innovation Management Review. July 2015. Vol. 5, Issue 7), que

discorre sobre a importância de se implementar um ambiente CRM (Client
Relationship Management) de elevada atratividade, familiaridade e eficiência,
considerado como um ecossistema coerente de atendimento às expectativas
dos usuários do KHub, no que a metodologia CANVAS pode ser de muita
utilidade pelo seu papel de estruturação e catalogação do pensamento lógico, o
que é aqui meramente ilustrado:

FIGURA 9: METODOLOGIA CANVAS - ESTRUTURAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO
PENSAMENTO LÓGICO. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020

Esse modelo de fluxo proposto pelo autor é perfeitamente compatível com o
modelo de fluxo lógico proposto por esta Consultoria, e pode de imediato ser
codificado para uso na exploração de dados no KHub.
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Recomenda-se, em termos da fisicalidade da ambientação do Knowledge Hub,
que a coordenação MCTIC/CGEE examine a iniciativa italiana denominada
MASTER BIOCIRCE (www.masterbiocirce.com; 2017), que trata da cooperação
entre as Universidades de Bologna, Napoli, Milano e Torino para a organização
de um curso de pós-graduação sobre Bioeconomia na Economia Circular.
Certamente um Knowledge Hub pode, conforme sugerido durante o Webinar
realizado pelo MCTIC/CGEE, servir como aglutinador de ideias e iniciativas
sobre recursos humanos para a Bioeconomia; adicionalmente, esta
Consultoria é de opinião de que o contexto da ambientação do KHub será
sempre fundamental em termos de motivação para a operação dinâmica e
moderna do sistema, e nisso os ambientes que circunscrevem academias e
institutos de pesquisa são inigualáveis.
É recomendável atentar também, que embora e obviamente a Bioeconomia
abranja atividades fundamentais no meio rural e na interface deste com
ambientes urbanos, é muito importante que um moderno KHub em Bioeconomia
rompa com essa compartimentalização, principalmente em um país como o
Brasil onde a atividade rural ainda porta elementos atávicos muito significativos.
A Bioeconomia é um fenômeno sócio econômico de alta transitividade e,
portanto, os parâmetros da Teoria de Sistemas podem ser novamente
invocados: permanência, conectividade, flexibilidade, fluidez. Isso remete à
Antropologia Urbana, e o estudo técnico preparado pelo WEF-World Economic
Forum é muito avançado e importante para essa contextualização. (P. Dille; R.
Sargent; I. Nourbakhsh. Cities, not nation states, will determine our future
survival. Here’s why. World Economic Forum. 2017). Aquilo que vale para a
Mudança Climática, vale também para a Segurança Alimentar e para a

Bioeconomia Urbana, em termos de Saúde, Nutrição, Saneamento e Consumo.
Os modelos de negócio em Bioeconomia devem ser matéria de especial
atenção por parte de um Knowledge Hub, como tradutores dos processos de
utilização de insumos e de tecnologias para o provimento de bens e serviços. O
Khub poderá, se bem arquitetado e operacionalizado, exercer a muito moderna
função de visualização urbana da Bioeconomia, diagnosticando-a e provendo
soluções para um futuro sustentável.
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Para isso, será necessário contar com recursos de aprendizado de máquina,
entre as funções analíticas do KHub. Conforme comenta Clayton (R. Clayton.
Machine learning-driven analytics: Key to digital transformation. MIT Technology
Review-Insights. 2019), “em vez de se olhar apenas para um volume de dados
suficiente para dar suporte a uma hipótese, o aprendizado de máquina pode
prover descobertas indutivas, ao analisar a semântica dos dados incluindo nisso
eventos nos quais não se havia pensado.”
Em 2017, segundo esse autor, uma pesquisa de opinião sobre as classes de

Inteligência Artificial em utilização mostrou o seguinte:
•

Automação de processos robóticos

•

Aprendizado de máquina estatístico 58%

•

Geração ou processamento de linguagens naturais 53%

•

Sistemas baseados em AI expertise ou procedimentos AI 49%

•

Redes neurais baseadas em deep learning 34%

•

Robôs físicos 32%

59%

Não será, portanto, aconselhável, postergar os estudos de implementação de
processos de aprendizado de máquina, na implementação de um Knowledge
Hub em Bioeconomia. Esta Consultoria é de opinião de que urge reunir as
administrações do MCTIC e do CGEE, assim como eventualmente outros atores
especialistas no tema, para definir esse campo de atividades do KHub funcional.
No que se refere à organização temática do módulo Tecnologias do Knowledge
Hub, é interessante observar o estudo coordenado por Freeman e Clarke (G.
Freeman; L. Clarke. Biodesign for the Bioeconomy: UK Synthetic Biology

Strategic Plan 2016. Synthetic Biology Leadership Council. December 2015), que
oferece uma organização racional desse campo, e que pode servir de modelo
para o KHub. Apresenta-se aqui uma figura esteticamente muito instrutiva, a
título de mera ilustração:
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FIGURA 10: THE BIOECONOMY. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020

O que se aplica a modelos de módulos organizacionais de Tecnologia, aplica-se
também para os demais módulos do fluxo lógico de Bioeconomia, e nesse
sentido o infográfico preparado pela European Comission’s Knowledge Centre
for Bioeconomy (https://ec.europa.eu/knowledge4policy/bioeconomy_en;
2017) possui papel substantivo na organização e representação do pensamento
em Bioeconomia, que vai aqui meramente ilustrada:
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FIGURA 11: THE EUROPEAN COMISSION’S KNOWLEDGE CENTRE FOR BIOECONOMY.
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020

Esses elementos visuais prestam-se não apenas à organização do pensamento
lógico e estratégico em Bioeconomia, como operam como recurso de
atratitivade e permanência de usuários do KHub. Como detalhado mais a frente
neste relatório para o caso desenvolvido pelo IFTF-Institute for the Future, há
recursos computacionais para tornar ativos esses elementos visuais, de modo a
oferecer aos usuários uma consulta estimulante, seja ao Observatório, seja ao
KHub em Bioeconomia.
Nesse campo de modelos de alta interatividade para a interação KHub/Usuários,
recomenda-se a adoção dos recursos de interação disponíveis no estudo sobre
Bioeconomia preparado pelo WEF-World Economic Forum (F. Rijsberman. This
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is what you need to know about the bioeconomy. WEC/Thomson Reuters
Foundation. 2018), perfeitamente implementáveis com os recursos analíticos de
TI e Ciência de Dados presentes no CGEE.
Quanto a CRM (Client Relationship Management), um dos elementos centrais
entre as colaborações apresentadas ao Webinar de Bioeconomia coordenado
pelo MCTIC/CGEE, esta Consultoria recomenda a produção de três elementos
complementares àqueles que estarão naturalmente disponíveis online para os
usuários do Observatório e do Knowledge Hub:
1.

Digest Version (Bioeconomy Vision of Japan for 2030. Japan Association

of Bioindustries Executives.
https://www.jba.or.jp/jabex/pdf/2016/JABEX_vision_digest(english160420).pdf),
um formato de sumarização de acesso rápido, comumente utilizado em
administração pública e privada modernas.
2.

Infográficos (A. Ramos. Innovation Hub Utopias and Dystopias: What Can

Go Right (And Wrong) in Setting One Up. The Professional Development Series.
June 25, 2020. GENSLER.), aqui representados para mera ilustração:

FIGURA 12: INNOVATION HUB UTOPIAS AND DYSTOPIAS: WHAT CAN GO RIGHT (AND
WRONG) IN SETTING ONE UP. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020
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3.

Relatórios periódicos, tendo como um modelo moderno de comunicação

aquele preparado pelo Projeto RethinkX (C. Tubb; T. Seba. Rethinking Food and
Agricultura 2020-2030. September 2019. www.rethinkx.com)

5. Estudos analíticos de Valoração e Proposição de Valor em
Modelos de Negócios em Bioeconomia
Conforme indicado anteriormente neste Relatório de Produto Final, o tema da
valoração de trajetórias bioeconômicas surgiu como um dos elementos centrais
das contribuições apresentadas pelos especialistas participantes do Webinar de
Biotecnologia coordenado pelo MCTIC/CGEE. Esse elemento, juntamente com
os demais anteriormente previstos pela Consultoria e pela Equipe CGEE,
facultaram estabelecer um modelo básico de operacionalidade para o
Observatório/Knowledge Hub em Bioeconomia, aqui ilustrado:

FIGURA 13: ARQUITETURA DO KHUB EM BIOECONOMIA. FONTE:
ELABORAÇÃO PROPRIA, 2020. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020
Essa ilustração procura indicar o ambiente geral contextual de um “espaço” de
diagnóstico de cenários e de prospecção de futuros em Bieoeconomia onde,
inserido no ambiente de um Observatório de Bioeconomia (segundo a proposta
da Consultoria, inspirado no modelo OEC - Observatory on Economic
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Complexity) e onde o KHub possa operar com modelos e ferramentas de
exploração de dados, diagnósticos e prospecção em Bioeconomia.
Nessa arquitetura operacional do KHub, serão funções centrais:
•

Valoração de trajetórias tecnológicas em Bioeconomia e Proposição de

Valor
•

Elaboração de Estudos Especiais (Analytics) por demanda de

instituições públicas e corporações privadas

•

CRM (Client Relationship Management)

Conforme descrito no Produto 3 desta Consultoria, há disponibilidade de vários
métodos de valoração e de estimativas de viabilidade econômica,
perfeitamente aplicáveis em Bioeconomia. Entretanto, é intenção desta
Consultoria propor metodologias personalizadas para a Bioeconomia
moderna, existentes na literatura mundial, que levam em conta os contextos de
Economia da Complexidade e da Economia Comportamental, em
associação com processos modernos de Planejamento Estratégico e Agenda
Estratégica.
A arquitetura operacional geral de Valoração e Proposição de Valor,
fundamentada em literatura contemporânea, teórica e aplicada, está ilustrada,
de modo intencionalmente sobreposto, e então comentada, a seguir:
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FIGURA 14: TDD - TOP-DOWN DECOMPOSITION DAS ROTAS TECNOLÓGICAS. FONTE:
ELABORAÇÃO PROPRIA, 2020.

A ilustração exibe o âmago conceitual/operacional de um Knowledge Hub em
Bioeconomia, no que se refere a Analytics/Estudos Especiais, que contém
elementos já analisados em sua pertinência, no escopo do Produto 3, e que vão
aqui listados:
a. Análise de paisagens sociotécnicas e regimes sociotécnicos para
estimativa de valor de tecnologias e processos produtivos de transição ou

disruptivos, segundo o modelo de Schot and Geels (2008).
b. TDD (Top-Down Decomposition) de trajetórias tecnológicas em
Bioeconomia, que vem sendo recentemente aplicadas à análises de viabilidade
técnica e econômica de processos de Biologia Sintética.
c. Planejamento Estratégico e Agenda Estratégica de Projetos em
Bioeconomia, segundo a metodologia SCIENCE DAYS/ESALQ.
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Essa abordagem integrada de valoração em Bioeconomia parte do módulo de
exploração de dados anteriormente comentado:

FIGURA 15 -PORTOFLIO DE CENÁRIO/ FRAME DE BUSCA. FONTE: ELABORAÇÃO
PRÓPRIA, 2020

Esse motor de busca, que utiliza a metodologia SnowBall e complementos, foi
testado para as metas do PACTI Bioeconomia, Fermentações Industriais,

Conversão de Biomassa e Químicos Renováveis, quanto a exploração de dados
presentes em artigos científicos e técnicos e também em bases de dados de
propriedade intelectual, provendo ao analista ad hoc de Bioeconomia os
elementos necessários e suficientes para a aplicação de metodologias de
valoração e proposição de valor, tais como em:
e.

Genética e melhoramento de vias metabólicas em microorganismos

(melhoramento

genético

tradicional

e

biotecnológicos/genômicos),

com

extensões para avaliação de viabilidade econômica geral da aplicação de
metodologias genômicas na Indústria de Fermentação;
f.

Modelos conceituais para processos industrias integrados de inovação na

Indústria de Fermentação;
g.

Estudos comparados em produção de ácidos poli-insaturados em

leveduras
h.

Processos de melhoramento para estresses em microorganismos

industriais
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i.

Processos de melhoramento da produção de ácidos graxos em leveduras

industriais
j.

Engenharia genética da expressão heteróloga de feromônios de insetos

em microorganismos
k.

Viabilidade econômica da produção biológica de Hidrogênio

l.

Desenvolvimento recente da Ciência de Materiais Biológicos e sua

economicidade comparativa

m.

Viabilidade econômica da produção de celulases termofílicas

n.

Análise de viabilidade de processos gerais em alcoolquímica

É fundamental destacar que a metodologia Snowball, complementada pela
análise de patentes associadas, realizada pela equipe CGEE, provê ao analista
ad hoc em Bioeconomia, um acesso rápido e de alta qualidade quanto às fontes
de informação, o que, no caso da análise de patentes, enriquece a visão do
analista, e assim a qualidade dos estudos analíticos, por permitir uma visão geral
e específica sobre as redes de patentes e suas associações, aspecto

fundamental para a Valoração e Proposição de Valor em Bioeconomia.
Esta Consultoria deixa aqui registrado um conjunto de estudos que demonstram
a natureza mesma dos processos modernos de valoração em Bioeconomia:
1.

No que se refere a importância da Economia Comportamental, um estudo

muito interessante é aquele proposto por Gowdy (J.M.Gowdy. Behavioral
Economics and Climate Change Policy. Journal of Economic Behavior &
Organization. December 2008), perfeitamente aplicável à Bioeconomia.
2.

Em decorrência da aplicação de análise em rede das contribuições

apresentadas pelo Webinar, por meio do aplicativo Infra Nodus, que indicou a
importância de que o KHub seja um catalisador de informações sobre
ecossistemas de inovação, o estudo de Oksanen (K. Oksanen; A. Hautamaki.
Transforming regions into innovation ecosystems: A model for renewing local
industrial structures. The Innovation Journal. 19(2), 2014, article 5) oferece
informações importantes para que se desenhe a correspondência entre hubs e
clusters de inovação físicos e a arquitetura virtual do KHub.
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3.

Em termos da governança de transição para uma Bioeconomia Moderna,

há aspectos importantes para a valoração comparada de custos/benefícios entre
a economia tradicional e a bioeconomia, em Bosman (R. Bosman; J. Rotmans.
Transition Governance towards a Bioeconomy: A Comparison of Finland and The
Netherlands. Sustainability 2016, 8, 1017)
4.

Em termos de Geopolítica da Bioeconomia, é importante conhecer a Tese

defendida por Deshar (P. Deshar. A Global Look into the Prospects of
Bioeconomy. Novia University. Finland. 2016), onde o autor apresenta uma

ampla revisão de literatura sobre Bioeconomia, Biotecnologia e Bioenergia, além
de revisar a História da Bioeconomia em relação ao Desenvolvimento, a Política
Econômica e a Sustentabilidade Ambiental, culminando com a avaliação dos
impactos de estratégias em Bioeconomia em vários países.
5.

Hartman (D. Hartman; M. R. Guevara; C. Jara-Figueroa; M. Aristán; C. A.

Hidalgo. Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality. World
Development. Vol. 93, May 2017) e Alshamsi (A. Alshamsi; F.L. Pinheiro; C.A.
Hidalgo. Optimal diversification strategies in the networks of related products and
of related research areas. Nat. Commun. 9, 1328. 2018) oferecem, na visão
desta Consultoria, os fundamentos mais modernos e inovadores em Economia
da Complexidade e Economia Comportamental disponíveis na literatura, o que,
se adotados, podem conferir ao KHub uma característica disruptiva de grande
importância para os usuários do sistema.
6.

Hetemaki (L. Hetemaki; M. Hanewinkel; B. Muys; M. Ollikainen; M. Palahí;

A. Trasobares. Leading the way to a European circular bioeconomy strategy.
From Science to Policy 5. European Forest Institute. 2017) oferece nesse estudo
uma perspectiva de alta qualidade sobre a valoração de bioprocessos ao incluir
de modo muito competente os temas da inclusão social e da sustentabilidade
ambiental na relação custo/benefício com as novas biotecnologias, em termos
da maior ou menor capacidade de assimilação de riscos, com foco nos mercados
da construção civil, têxteis e plásticos.
7.

No que se refere a metodologias de valoração de bioprocessos e

proposição de modelos de negócios, um estudo indispensável é o de Veijonaho
(S. Veijonaho. Forest-base circular economy Business models in Finnish SMEs.
Master Thesis. University of Helsinki. 2018). Trata-se de uma competente
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elaboração e avaliação de modelos de negócios e seus arquétipos, aplicados a
pequenas e médias empresas de economia circular, de utilidade imediata para
um KHub em Bioeconomia que desenvolva estudos de valoração e proposição
de valor.
8.

Heimann (T. Heimann. Bioeconomy and SDGs: Does the Bioeconomy

Support the Achievement of the SDGs ?. Earth’s Future/Volume 7, Issue 1.
2018), oferece uma das melhores metodologias disponíveis para o estudo da
coevolução

de

estratégias

em

Bioeconomia

com

os

Objetivos

do

Desenvolvimento Sustentável. Esta Consultoria utilizou esse documento em uma
análise de sentido por meio do aplicativo Infra Nodus, e conseguiu inferir um
procedimento de análise de projetos em Bioeconomia, perfeitamente adequável
a elaboração de estudos analíticos nesse campo de harmonização de modelos
de negócio em Bioeconomia com as aspirações conceituais da Economia
Comportamental.
9.

Uma arquitetura de valoração e proposição de valor alocada em um

quadro geral de opções de modelos de negócio, é fundamental para um KHub
eficiente. Um dos melhores modelos disponíveis hoje em Bioeconomia é aquele
proposto por Carraresi (L. Carraresi; S. Berg; S.Broring. Emerging value chains
within bioeconomy: Structural changes in the case of phosphate recovery.
Journal of Cleaner Production 183 (2018) 87-101) que se baseia no modelo de
cadeia de valor de conexões cruzadas ou interpostas, para estimar valor em
todos os segmentos de uma cadeia de produção bioeconômica, em comparação
com outras opções disponíveis em termos de rotas industriais. Os autores
examinaram o caso da recuperação de fosfatos na indústria de óleo de canola
envolvendo a enzima fitase, avaliando a relação custo/benefício de três tipos de

operação de recuperação: na indústria de produção de óleo de canola; no
fabricante de rações; no coletor dos resíduos da moagem da canola. A título de
mera ilustração, a cadeia geral de valor e suas alternativas é aqui apresentada:
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FIGURA 16: EMERGING VALUE CHAINS WITHIN BIOECONOMY: STRUCTURAL CHANGES
IN THE CASE OF PHOSPHATE RECOVERY. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020

Esses módulos de valoração são perfeitamente compatíveis com a definição de
termos e sentenças específicos que façam parte do portfólio de cenários e do
frame de busca do Knowledge Hub.
10. Um estudo muito atual, dentre aqueles que começam a surgir na área de

avaliação de impactos da pandemia Covid-19 em Bioeconomia, é apresentado
por Marchetti (M. Marchetti; M. Palahí. La pospettive della bioeconomia, tra
strategie, Green Deal e Covid-19. Forest (2020) 17:52-55). Os autores analisam
o papel importante que projetos de economia circular, bioeconomia sustentável
com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e conservação e uso
sustentável da diversidade biológica podem assumir não apenas como opções
de recuperação da economia europeia como uma ressignificação da produção
socioeconômica na era de uma impactante pandemia, em termos de
geoestratégia e geopolítica.
11. Um Knowledge Hub em Bioeconomia moderno não pode prescindir da
natureza geoestratégica e geopolítica da Bioeconomia, por ser elemento
transitivo na coevolução rural-urbano, mas principalmente pelos impactos de
novas tecnologias de forte caráter proprietário, o que impacta a competitividade
dos países. O Khub deverá então prover elementos de informação e de estudos
de

valoração

como

meio

de

provimento

de

maior

capacidade

de

desenvolvimento, controle e utilização dessas tecnologias para as cadeias
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locais, regionais e internacionais em Bioeconomia. Para isso é importante
analisar e ter domínio estratégico sobre as informações presentes nos
documentos: Globalizing Technologies: Geopolitical Innovation in the U.S.
Bioeconomy (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-27155-8_5)
e Safeguarding the Bioeconomy (USA 2020; http://nap.edu/25525).

6. Proposta de implantação e operacionalização de um
Knowledge Hub, no contexto de um Observatório de
Bioeconomia

FIGURA 17 - PROPOSTA DE ARQUITETURA OPERACIONAL COMPLETA DE UM
KNOWLEDGE HUB EM BIOECONOMIA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020

Admitindo-se que o Observatório de Bioeconomia adote um perfil operacional

semelhante ao do OEC - Observatory on Economic Complexity, em associação
com modelos semelhantes ao do CEPEA/ESALQ, o Knowledge Hub em
Bioeconomia estaria personalizado e dedicado ao operar segundo os seguintes
campos de atividades:
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1.

Cenários recombinantes e coevolutivos.

FIGURA 18: 20 COMBINATORIAL FORECASTS: THE TECHNOLOGY HORIZON. FONTE:
ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020

À semelhança daquela interface proposta pelo IFTF - Institute for the future (20
Combinatorial Forecasts: The Technology Horizon. https://www.iftf.org/maps/20combinatorial-forecasts), onde os “territórios” da Bioeconomia seriam associados
aos portfólios de cenários em Bioeconomia, na forma de elementos ativos de
busca de informações, utilizando algoritmos com capacidade de inferência
matemática na identificação de potenciais de inovação em interfaces entre os
territórios, segundo os parâmetros da Teoria de Sistemas. Isso permitiria à
interface gráfica do KHub assumir um perfil de Ecossistemas de Inovação em

Bioeconomia.
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2. Inteligência Contextual

FIGURA 19: WEF STRATEGIC INTELLIGENCE ON CIRCULAR ECONOMY. FONTE:
ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020.

À semelhança da estrutura conectiva proposta pelo World Economic Forum

(WEF

Strategic

Intelligence

on

Circular

Economy.

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDMEA2?tab=publication
s) para a análise de interações entre áreas da Economia Circular, oferecendo
mais de uma opção de visualização da interconexão de projetos, artigos
científicos e propriedade intelectual em Bioeconomia.
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3. Inteligência Estratégica em Bioeconomia

FIGURA 20: DESENVOLVIMENTO PERSONALIZADO DE ESTUDOS ESPECIAIS EM
BIOECONOMIA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020

À semelhança da área de estudos analítico-estratégicos da empresa PALANTIR
(https://www.palantir.com/palantir-gotham/), o KHub poderá contratar com
usuários

o

desenvolvimento

personalizado

de

estudos

especiais

em

Bioeconomia.
4. Visualização interativa e coevolutiva com usuários do KHub

FIGURA 21: SENSEABLE CITY LAB - MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020
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Um dos mais impactantes sistemas de visualização sensível da atualidade é
aquele desenvolvido pelo MIT Senseable City Lab, aqui representado por um
belíssimo exemplo de estudo cujo perfil se adequa muito bem a um KHub em
Bioeconomia

(http://senseable.mit.edu/papers/pdf/20200224_Zhu-

etal_EffectUrban_RenewableEnergy.pdf).
A principal propriedade desse tipo de visualização interativa e coevolutiva é a de
permitir de fato a “entrada e a permanência” do usuário nesse espaço virtual que
na verdade espelha um espaço real. A Bioeconomia está repleta de áreas e

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação intensamente associadas
aos meios de produção, permitindo esse tipo de construção de visualização
interativa.
Pode-se argumentar a respeito dos investimentos requeridos para tanto, mas o
fato é que o perfil de investimentos para a construção dessas realidades virtuais
torna-se mais e mais acessível, ainda mais se se considerar a viabilidade de
reinvestimento de recursos auferidos com a contratação de estudos especiais.

7. Pilares da arquitetura funcional de um knowledge hub em
bioeconomia
Esta Consultoria, no intuito de sumarizar sua proposta de arquitetura funcional
de um Knowledge Hub em Bioeconomia, indica os pilares fundamentais para
essa construção:
a.

Contexto de um Observatório de Bioeconomia moldado à semelhança do

OEC.
b.

Automação de processos associada a interface analítica em Bioeconomia

do tipo closer to the machine.
c.

Estudos analíticos de valoração e proposição de valor de trajetórias

tecnológicas em Bioeconomia realizados por especialistas ad hoc em modelo de
gestão privada.
d.

Visualização sensível, interativa e coevolutiva.
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e.

Ambiente de operação do Knowledge Hub em contexto de espaços de

alta criatividade, associados a universidades, instituições de pesquisa e
empresas de alta tecnologia em um grande centro metropolitano.

FIGURA 22 - PILARES DE UM KNOWLEGDE HUB EM BIOECONOMIA. FONTE:
ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020
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Proposta de Observatório em Bioeconomia
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Motivação
Reconhecendo a oportunidade de transitar para uma economia de baixo carbono
aliada ao desenvolvimento sustentável, o Brasil definiu metas nacionais para os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, da Agenda 2030 das Nações
Unidas e também contribuiu para adoção do Acordo de Paris sobre o Clima. As
políticas e estratégias nacionais devem naturalmente refletir os compromissos
internacionais assumidos e desejados. Em se tratando de um país de dimensões
continentais e com grande disponibilidade de recursos naturais renováveis, o
Brasil tem alto potencial de alicerçar seu desenvolvimento e sua inserção
estratégica no cenário global no incremento de uma bioeconomia moderna.
O potencial bioeconômico brasileiro está disseminado em seis grandes biomas
de diversidade biológica própria, conformando o país com a maior biodiversidade
de fauna e flora do planeta. Aproveitar essa enorme diversidade biológica para
gerar riqueza e ao mesmo tempo garantir a preservação e o equilíbrio dos
ecossistemas é um enorme desafio, mas também uma oportunidade
excepcional.
A bioeconomia é uma nova trajetória econômica que tem despertado interesse
no mundo todo, pois tem o potencial de reduzir as emissões totais de gases de
efeito estufa e de criar um novo mercado - bioeconômico - global mais
sustentável social, ambiental e economicamente. A bioeconomia moderna tem
como alicerce o uso eficiente e sustentável dos recursos biológicos renováveis,
apoiado no desenvolvimento científico e tecnológico e na inovação. Ela pode
viabilizar e potencializar modelos de negócios inovadores com geração de valor
e impactos ambientais, sociais e econômicos positivos. A bioeconomia baseada
na inovação, sustentabilidade e geração de valor, proporciona ganhos para toda
a sociedade. Dada à sua abrangência, a bioeconomia deve ser vista como uma
estratégia de Estado para o desenvolvimento sustentável, e deve ser construída
de forma colaborativa e integrada entre os diversos setores da sociedade.
Nesse sentido, o Brasil tem uma oportunidade única de transformar as vantagens
comparativas – maior diversidade biológica do mundo - em vantagens
competitivas: liderança nos novos segmentos bioeconômicos, competitividade
no uso e transformação dos recursos da biomassa e inserção em mercados
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internacionais. Mas como transformar as vantagens comparativas em vantagens
competitivas? Como gerar riqueza e ao mesmo tempo preservar a natureza?
Mais especificamente, quais são as capacidades e as competências brasileiras
em bioeconomia que podem impulsionar o seu desenvolvimento? Quais são os
principais desafios a serem superados? Como as experiências e competências
nacionais podem ser somadas e atuar em prol de objetivos do desenvolvimento?
Quais devem ser as prioridades brasileiras em bioeconomia? Como as
experiências internacionais podem inspirar o desenvolvimento da bioeconomia
nacional?
A ciência, a tecnologia e a inovação (CTI) são elementos fundamentais para o
desenvolvimento sustentável e a transição para uma economia de baixo
carbono. O país dispõe de um Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação
(PACTI)

em

Bioeconomia

e

necessita

traçar

estratégias

para

sua

implementação. Nesse sentido, o projeto Oportunidades e Desafios da
Bioeconomia (ODBio), desenvolvido pelo CGEE em conjunto com a
Coordenação Geral de Bioeconomia do MCTI, visa subsidiar estratégias para a
implementação de políticas em CTI, com base em projetos estruturantes
orientados por missões, capazes de promover o desenvolvimento da
bioeconomia nacional. Também compreende a proposta de estabelecimento de
uma instância de governança e a construção de um observatório em
bioeconomia.
Com efeito, a linha temática quatro do PACTI Bioeconomia propõe o
“Observatório Brasileiro de Bioeconomia”. O desenvolvimento e a construção do
Observatório em Bioeconomia devem, portanto, ser capazes de prover aos
agentes de governo, da academia, do setor empresarial e da sociedade civil
organizada informações estruturadas e relevantes quanto ao estado presente e
às tendências futuras da bioeconomia, nacional e mundial em aspectos
científicos, tecnológicos, regulatórios e mercadológicos.
Dada à importância da bioeconomia para o desenvolvimento sustentável e a
competitividade nacional, é fundamental e estratégica a construção de um
observatório que possa servir para aprimorar a gestão do conhecimento em
bioeconomia, integrando dados e informações das diversas iniciativas, projetos,
programas, produções científicas, pesquisadores, consumidores, progressão
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dos mercados bioeconômicos nacionais e globais, entre outros, em um único
espaço dinâmico e interativo, proporcionando aos agentes governamentais, à
academia, ao setor empresarial e à sociedade civil organizada uma visão
sistêmica e a compreensão de uma abordagem integrada da bioeconomia.

1. Introdução
Este relatório foi produzido no âmbito do projeto ODBio. Considerando as
diretrizes do PACTI Bioeconomia e os diversos desafios e oportunidades para o
progresso da bioeconomia no Brasil, o desenvolvimento de um observatório em
bioeconomia é essencial. Esse observatório poderia ter um escopo quase infinito
dado a abrangência da bioeconomia, pois congrega uma quantidade diversa de
atores e setores, tais como os de agricultura, energia e saúde, que são altamente
estratégicos para o país. Por isso, o observatório precisa ter um foco de
observação portador de futuro, com caráter inovador e transformador de geração
de conhecimento para apoiar a tomada de decisão. O observatório deve ser
capaz de observar o potencial de transformação não só econômica, mas social
e ambiental igualmente, em linha com as metas nacionais dos ODS, e a
disponibilização no mercado de produtos e serviços baseados na exploração e
no uso sustentável e eficiente de recursos biológicos renováveis.
Nesse sentindo, a construção e implementação de um observatório requer
esforços contínuos para garantir a entrega de produtos e serviços baseados em
dados e informações atuais, além de passar por frequentes rodadas de
aprimoramento da sua capacidade analítica, integrando a experiência do
usuário.
Desde o início da implementação do observatório deve-se dispor de um
ambiente digital, público, online e funcional, com mapeamentos, estudos e
análises sobre a bioeconomia, com o intuito de apoiar a tomada de decisão e
acelerar a transição para um novo modelo econômico de baixo carbono e
sustentável. Essa fase inicial servirá como aprendizado para levantar
informações sobre usuários interessados em bioeconomia, monitorar suas ações
e suas demandas, gerando dados e informações fundamentais para as etapas
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seguintes de sofisticação do observatório, e a implementação das rodadas
subsequentes de aprimoramento de seus métodos, processos e ferramentas.
A cada ciclo espera-se um ambiente mais moderno visual e analiticamente,
expandindo os serviços de inteligência do observatório e buscando, sempre que
possível, progredir no sentido de automação de processos utilizando
metodologias e ferramentas avançadas de computação, big data, aprendizado
de máquina e inteligência artificial, bem como internalizando eficientemente a
capacidade de incorporar elementos centrais de explorações sucessivas,
atualizando-se e coevoluindo com as mesmas, aperfeiçoando continuamente a
operacionalização (network rewiring) e aprimorando a gestão do relacionamento
com usuários (client relationship management - CRM).
A seguir, o capítulo 3 deste documento apresenta uma proposta de modelo
estratégico para o Observatório em Bioeconomia (OBIO). O capítulo 4 indica os
insumos

materiais

e

técnicos

necessários

à

sua

implementação

e

operacionalização. Já o capítulo 5 descreve produtos e serviços a serem
oferecidos pelo observatório. No capítulo 6 é apresentada uma proposta de
layout do OBIO. No capítulo 7 são indicados os desenvolvimentos futuros
necessários para o aperfeiçoamento do observatório, além de recomendações
de estudos a serem desenvolvidos para ampliar os recursos da plataforma e sua
aplicabilidade, agregando mais conhecimento e inteligência à mesma em
benefício do usuário.

2. Modelo estratégico
2.1.

Missão

A missão do Observatório em Bioeconomia é apoiar o desenvolvimento da
bioeconomia brasileira, provendo inteligência estratégica para subsidiar a
tomada de decisão em políticas públicas, acadêmicas e empresariais, e um
espaço integrado, estruturado e interativo, para orquestrar a criação, a análise e
o compartilhamento do conhecimento sobre bioeconomia.

2.2.

Objetivos

Os principais objetivos do observatório são:
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•

Reunir e disponibilizar informações relevantes referentes ao arcabouço
legal e regulatório de interesse da bioeconomia;

•

Reunir e disponibilizar informações relevantes referentes a mecanismos
e agentes de financiamento para a bioeconomia;

•

Prover serviços de inteligência para mapear, organizar e disponibilizar
informações referentes às capacidades brasileiras em CTI para
bioeconomia;

•

Prover serviços de inteligência para realização e disponibilização de
panoramas e análises, nacionais e mundiais, de tendências e
perspectivas tecnológicas e mercadológicas referentes à bioeconomia;

•

Prover serviços de inteligência para realização e disponibilização de
estudos estratégicos e analíticos de novos modelos de gestão, arranjos
institucionais, modelos de negócios e mercados bioeconômicos;

•

Produzir e disponibilizar boletins periódicos e temáticos e estudos ad hoc,
assim como informes executivos e policy briefs.

2.3.

Objetos de observação e público-alvo

Para o alcance de seus objetivos, o Observatório em Bioeconomia deve ser
capaz de observar diversos elementos, tais quais: produção cientifica e
tecnológica,

recursos

humanos

especializados,

redes

de

pesquisa,

desenvolvimento e inovação, infraestrutura laboratorial, capacidade e cadeias
produtivas, políticas públicas, ambiente jurídico e institucional, instrumentos de
financiamento e investimento, modelos de negócio e aspectos mercadológicos
(inclusive decisões de acordos internacionais, OMC, G20 etc.). A partir da
observação e análise desses elementos serão gerados subsídios e evidências
para a produção de informes, boletins e estudos ad hoc.
Assim,

as

informações

referentes

ao

arcabouço

legal

e

regulatório

compreendem políticas e programas, leis, decretos e resoluções, no nível
nacional e subnacional. No que diz respeito a financiamento e investimento,
precisam se levantadas informações referentes, entre outras, a mecanismos de
incentivo, agências de fomento, bancos de desenvolvimento, fundos de
financiamento e investimento, investidores institucionais, no nível nacional e
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internacional. O mapeamento de capacidades envolve recursos humanos, redes
de PD&I (nacionais e internacionais), infraestrutura de P&D, patentes, parque
industrial e cadeia produtiva.
O espaço integrado, estruturado e interativo para prover os serviços e produtos
do observatório se organiza em torno de uma plataforma digital, consultável
pelas partes interessadas e público-alvo segundo critérios estabelecidos pelos
gestores e operadores.
O público-alvo do observatório abrange governo, empresas, academia e ICTs,
organizações da sociedade civil, e público em geral (como cidadãos, usuários e
consumidores). Com relação ao governo, o intuito é apoiar a formulação de
políticas públicas e a decisão sobre o investimento público. Para o setor privado,
o observatório facilitará a identificação de tendências e oportunidades de
negócios, o acesso a fontes de financiamento e a tomada de decisão para atuar
em novos mercados. Com relação ao setor acadêmico e instituições de ciência
e tecnologia (ICTs), o intento é apontar novas linhas de pesquisa, dar visibilidade
a pesquisas inovadoras e facilitar as oportunidades de colaboração. Por fim, para
a sociedade civil o observatório disponibilizará recursos para ampliar a
conscientização e para educar o público, mostrando benefícios econômicos,
sociais e ambientais da bioeconomia.

2.4.

Finalidade

O observatório insere-se em um contexto em que os diversos setores
relacionados à bioeconomia devem ser acompanhados, com foco na observação
de fenômenos com alto potencial de transformação e geração de valor. O
observatório deve responder aos desafios relacionados à comunicação
qualificada

sobre

os

potenciais

da

bioeconomia

como

modelo

de

desenvolvimento sustentável, promovendo uma visão comum e integrada entre
as partes interessadas. Além disso, deve ser capaz de disponibilizar de forma
organizada uma ampla gama de recursos e conhecimento em bioeconomia.
Alinhado à sua missão e objetivos, o observatório tem como finalidade:
•

Fomentar o intercâmbio de conhecimento e experiências entre setores e
atores da bioeconomia;
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•

Promover a integração de iniciativas, projetos, programas e especialistas
facilitando a aproximação de diferentes atores da bioeconomia;

•

Atuar como um ponto de encontro do ecossistema de inovação em
bioeconomia para impulsionar novos negócios na economia brasileira;

•

Facilitar a identificação de desafios e oportunidades em bioeconomia,
para subsidiar políticas públicas e estratégias empresariais;

•

Ampliar as oportunidades de cooperação internacional, dando visibilidade
às capacidades e competências da bioeconomia brasileira, e facilitando a
atração de investimentos e realização de negócios bioeconômicos;

•

Conscientizar a sociedade sobre a importância da bioeconomia para
trajetórias sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico e ambiental;

•

Oferecer ao consumidor e ao público um espaço para contribuir com o
diálogo sobre o desenvolvimento da bioeconomia no país.

2.5.

Foco operacional

O Observatório em Bioeconomia será uma plataforma digital online, capaz de
disponibilizar dados e informações de acesso público na internet, de acordo com
a missão e os objetivos indicados acima. Ele constituirá um ponto de encontro
de identificação e proposição de elementos fundamentais para o funcionamento
do ecossistema de inovação em bioeconomia.
O foco operacional do OBIO estará centrado nas oportunidades e desafios da
CTI para a exploração sustentável e eficiente de recursos biológicos com
potencial de transformação de mercado e geração de negócios. Assim, ele vai
observar e analisar o estágio de avanço do conhecimento e as tendências de
mercado. Esse foco vai facilitar a percepção das oportunidades dos novos
modelos bioeconômicos e do potencial de geração de valor advindo da
bioeconomia.

2.6.

Premissas e diretrizes

A atuação do observatório será pautada pelo caráter inovador e transformador
da bioeconomia e seu potencial estruturante para uma nova economia
sustentável e de baixo carbono. O observatório levantará dados e informações
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atuais e, portanto, deverá dispor de recursos para o desenvolvimento de
metodologias e ferramentas modernas e avançadas capazes de aprimorar os
processos analíticos para o provimento de informação e conhecimento
relevantes.
Como premissa para o conceito da bioeconomia foram consideradas as
definições apresentadas no PACTI Bioeconomia do MCTI e a definição
desenvolvida no âmbito do projeto ODBio. Seguem abaixo ambas definições.
“O conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização
sustentável e inovadora de recursos biológicos renováveis
(biomassa), em substituição às matérias-primas fósseis, para a
produção de alimentos, rações, materiais, produtos químicos,
combustíveis e energia produzidos por meio de processos
biológicos, químicos, termoquímicos ou físicos, promovendo a
saúde, o desenvolvimento sustentável, o crescimento nacional e
o bem-estar da população”. (PACTI Bioeconomia, CGEE/MCTI).
“A bioeconomia compreende toda a atividade econômica
derivada de bioprocessos e bioprodutos que contribuem para
soluções eficientes no uso de recursos biológicos – frente aos
desafios

em

alimentação,

produtos químicos,

materiais,

produção de energia, saúde, serviços ambientais e proteção
ambiental - que promovem a transição para um novo modelo de
desenvolvimento sustentável e de bem-estar da sociedade”.
(ODBio / CGEE).

A bioeconomia ainda pode ser exposta como um espaço e um fluxo lógico
(Figuras 1 e 2) de intenções e ações, na medida em que os recursos biológicos
da biodiversidade (ou sintéticos), fluem para os bioprocessos da agropecuária e
da indústria (aqui observados em sentido amplo, ainda sem a especificação de
rotas tecnológicas), que valem-se, como demandantes ou como indutores, de
modernas tecnologias convergentes que promovem impactos positivos e
disruptivos em bioprocessos tradicionais. Essa interação oferece produtos,
processos e serviços como oportunidades para novos modelos de negócio ou
para aprimoramento dos existentes. Esse fluxo de interações converge para as
necessidades e as aspirações da sociedade contemporânea, que delas é
beneficiária e por elas deve ser responsável.
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FIGURA 23-ESPAÇO CONCEITUAL DA BIOECONOMIA. FONTE: CGEE, 2020B

FIGURA 24-FLUXO LÓGICO DA BIOECONOMIA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM
BASE EM CGEE, 2020B.
.

Além de conceituar a bioeconomia, também é conveniente definir seu escopo,
ou seja, ter clareza quanto aos parâmetros que abrangem as atividades
consideradas dentro do escopo da bioeconomia. Trata-se de uma economia
onde as variáveis inovação, sustentabilidade e recursos naturais renováveis
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estão presentes, e é um modelo de desenvolvimento fortemente atrelado à
ciência, tecnologia e inovação.
As atividades da bioeconomia abrangem a produção de biomassa, sua
transformação e a geração de produto final de valor econômico. Esses três
quesitos são baseados na sustentabilidade e na inovação. Incluem-se na
bioeconomia: biocombustíveis, bioquímicos, bioinsumos, enzimas, fármacos e
biomateriais em geral (como produtos de higiene pessoal e cosméticos, têxteis
e outros, com base em tecnologia e inovação, e a partir de recursos biológicos).
A geração de energia a partir de biomassa, inovações em insumos para o
agronegócio e a biotecnologia industrial são atividades da bioeconomia, mas há
uma tendência em se abrir o escopo para ampliar a visão do que é a
bioeconomia. Trata-se não somente de atividades produtivas com o uso do
recurso biológico em substituição aos insumos de origem fóssil, mas essa nova
economia também aumenta a eficiência no uso dos recursos naturais, inclui
tecnologias sociais, eficiência no campo, serviços ambientais e ecoturismo. A
geração de valor pela inovação se dá não só pela biotecnologia e buscando valor
econômico na inovação de produto, processo e matéria prima, mas também de
inovações sociais, organizacionais, de mercado e de modelos de negócio.
A sustentabilidade aparece de forma completa, abrangendo as dimensões
social, ambiental e econômica na mesma proporção. Trata-se não apenas da
obtenção de novos produtos a partir de tecnologias inovadoras, mas do uso de
novas tecnologias para promover maior eficiência na produção com menor uso
de recursos naturais (p.ex. água, terra), menor impacto ambiental (menos
emissão de CO2 ou maior retenção de carbono), maior impacto social (manter
comunidades no campo, gerar valor aos produtos das comunidades tradicionais)
e impacto econômico (geração de renda e emprego).
Com incentivos à pesquisa científica e tecnológica e o desenvolvimento de novos
mercados, a bioeconomia pode se estabelecer e se abrir para uma gama de
setores produtivos e especialidades com maior agregação de valor, como
químico, cosmético, têxtil, nutracêutico e tantos outros.
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Assim, para fins de organização de dados e informações, o observatório se
baseará em diferentes formas de categorização da bioeconomia, como os
exercícios apresentados nas Figuras 3 e 4.
Na Figura 3 a bioeconomia foi inicialmente dividida em quatro macrodimensões,
sendo elas: matéria-prima, processo, produto e modelo de negócio. Essas quatro
dimensões estão inseridas no contexto sociotécnico do Brasil. A primeira
dimensão é a matéria-prima, a qual representa a identificação, produção,
transporte

e

armazenamento

das

diferentes

matérias-primas

para

a

bioeconomia. A segunda é a dimensão de processo, que engloba o tratamento
da matéria prima, processo de conversão e finalização química, assim como
legislação e normas referentes a essas tecnologias. A terceira se refere aos
produtos que reúnem materiais energéticos, como biocombustíveis, e nãoenergéticos, como químicos, biomateriais e biofármacos. Nessa dimensão ainda
estão inclusos o desempenho, custo, pegada de carbono e segurança desses
produtos. Por fim, a quarta dimensão se refere aos modelos de negócios no que
compreendem a criação de estratégias para a valoração da bioeconomia.

FIGURA 25- LINHAS TEMÁTICAS DA BIOECONOMIA. FONTE: CGEE, 2020D.
.
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A Figura 4 mostra seis categorias de capacidades segundo a literatura de
políticas e programas orientados por missões (POM) (Mazzucato e Penna, 2016;
Kattel e Mazzucato, 2018) que podem ser aplicadas ao conceito de bioeconomia.
São elas:
•

Capacidade do Estado: os recursos necessários para gerar consenso,
mitigar desacordos e ganhar legitimidade para enfrentar um desafio.
Exemplos desses recursos são autoridade legítima, conhecimento sobre
o desafio em foco (suas causas e efeitos) e poder de ação (político e
jurídico), incluindo, portanto, diferentes tipos de instituições formais e
informais.

•

Capacidade técnico-administrativa: os recursos necessários para traduzir
o desafio em políticas orientadas por missões e para governar o processo.
O recurso mais importante aqui são os indivíduos que formam uma
burocracia weberiana em uma determinada organização, com suas
habilidades

coletivas,

competências,

inteligências,

aptidões

de

aprendizado e capacidades de absorção.
•

Capacidade de política pública: o conjunto de instrumentos de política que
inclui ferramentas do lado da oferta (finanças e serviços) e ferramentas
do lado da demanda (compras, regulamentação, apoio à demanda
privada), além de ferramentas sistêmicas e horizontais.

•

Capacidade científico-tecnológica: o conjunto de organizações de ciência
e

tecnologia,

cientistas,

pesquisadores

e

inventores,

dados,

conhecimentos, tecnologias, infraestruturas etc. que formam as estruturas
do subsistema de pesquisa e educação de um sistema de inovação.
•

Capacidade produtiva: os setores industriais (agricultura, serviços e
manufatura) da economia e seus recursos, como trabalhadores (e
habilidades), ativos e bens de capital, rotinas e regimes técnicos (Nelson
& Winter, 1982), disponibilidade de caixa, boa vontade corporativa
(corporate goodwill), reputação de marca e outros tipos de propriedades
intelectuais. O conjunto dos setores industriais forma a estrutura e indica
a diversificação produtiva. Outra estrutura relevante é o regime da
indústria (Geels, 2014), definida como o conjunto de instituições
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específicas de um setor industrial que mediam percepções e ações das
empresas no setor frente a pressões advindas dos ambientes externos.
•

Capacidade do mercado: compreende diferentes tipos de mercados, que
podem ser resumidos em duas categorias – os mercados de consumo
(capacidade de demanda) e os mercados financeiros (capacidade
financeira). No caso de mercados consumidores, a capacidade de
mercado está relacionada ao tamanho do mercado, incluindo mercados
intermediários, mercados consumidores finais e mercados (compras)
governamentais em todas as suas segmentações com base no poder de
compra, preferências e grau de sofisticação. No caso de mercados
financeiros, a capacidade refere-se ao tamanho do financiamento (de
curto e longo prazo) disponível para despesas e investimentos
empresarias e para o consumo, aos tipos de agentes e veículos
financeiros e às características do mercado que podem levar à criação de
clássicas falhas de mercado (como seleção adversa e risco moral por
assimetrias de informação).

FIGURA 26 - CATEGORIAS DE CAPACIDADES DE ACORDO COM A METODOLOGIA POM.
FONTE: CGEE, 2020D.

O observatório poderá contar com filtros para classificação de dados e
informações nos diversos setores que fazem parte da bioeconomia e nos
diferentes biomas brasileiros.
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3. Insumos para o observatório
A implantação e operacionalização do observatório no âmbito das atividades do
CGEE, irá demandar a mobilização de recursos humanos, materiais e
organizacionais, que

serão alocados para

atendimento dos objetivos

estabelecidos, dentre os quais destacam-se:
a) Pessoal técnico qualificado e com experiência na formulação, implementação
e avaliação de políticas, programas e projetos na área de bioeconomia, bem
como pesquisadores e especialistas a serem alocados, sejam como convidados
ou como consultores, no âmbito da rede de parceiros a serem mobilizados para
estudos temáticos ou para validação de conteúdos;
b) Acervo de metodologias e ferramentas adequadas à realização dos serviços
e entrega dos produtos do observatório;
c) Acesso operacional e para recuperação e tratamento de bases de dados, bem
como o fornecimento de modelo técnico de execução, armazenamento e
segurança dos dados para uso do observatório;
d) Suporte e infraestrutura de tecnologia da informação (TI), com foco no
assessoramento e desenvolvimento destinado aos serviços ofertados pelo
observatório, com apoio operacional também na área de hardware, de estatística
e na disponibilização de recursos humanos: desenvolvedores, gerenciadores de
bases de dados, entre outros;
e) Apoio técnico e administrativo, dentre os quais destaca-se recursos humanos
para a sistemática de apoio, supervisão, editoração e controle de qualidade da
publicação dos trabalhos e estudos realizados;
f) Constituição de um grupo ou rede de assessoramento, formado por
profissionais de alto nível, com o objetivo de orientar, acompanhar e avaliar a
constituição e o desenvolvimento dos trabalhos, composto por pessoal próprio e
pela participação de especialistas convidados.
Na sequência será apresentada uma estrutura propositiva para o marco
administrativo do CGEE, com base em trabalhos anteriores do Centro, tais que
o projeto “Modelagem e automação de processos finalísticos” voltado para o
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desenho de processos de referência para a criação e implementação de
observatórios.

Estrutura propositiva para o marco administrativo
No desenvolvimento e aprimoramento do observatório deverá haver integração,
colaboração e participação das diversas partes interessadas. Para tanto, o
observatório requer uma estrutura para o marco administrativo que estabeleça
as responsabilidades pela direção, gestão, coordenação, implantação e
operacionalização do mesmo, assim como suas parcerias e financiamento.
O observatório precisa dispor de uma instância de direção para fornecer as
orientações e diretrizes para seu funcionamento e deve contar com um nível
executivo responsável pela sua gestão técnica e financeira, e pela
implementação dos serviços e produtos, assim como pela coordenação das
parcerias e partes interessadas, e homologação dos produtos e serviços a serem
ofertados pelo observatório.
O OBIO requer o trabalho continuado de especialistas com perfil de dupla
aptidão: conhecer a natureza da demanda e saber traduzir para os técnicos
capazes de construir as queries e as metodologias adequados e eficientes para
a exploração de dados. Esse grupo de inteligência será assim composto de
especialistas em bioeconomia e nas áreas de TI, ciência de dados e análise
exploratória de dados. A esse grupo é necessário agregar especialistas ad hoc
de modo a permitir o atendimento das demandas por curadoria e estudos
setoriais detalhados, contendo diagnósticos e recomendações estratégicas em
bioeconomia. A equipe própria e a colaboração externa atuam sob supervisão
da instância executiva.
A equipe interna será responsável por selecionar indicadores, desenhar e
implementar metodologias, processos e critérios para o mapeamento, seleção e
análise do conteúdo a ser disponibilizados no observatório, com proposição de
atualização de processos e ferramentas analíticas quando necessário e
oportuno.
A colaboração externa pode contar com a contribuição de instituições de C&T
(ICTs), Institutos Nacionais de C&T (INCTs) e outras entidades do ecossistema
de inovação em bioeconomia para a produção de conteúdo relativo à respectiva
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expertise. As demandas ad hoc podem ser atendidas mediante prestação de
serviço envolvendo o grupo de inteligência, com sua metodologia de análise
exploratória de dados, e os especialistas de domínio de ICTs e INCTs parceiros.
Para a implantação e operacionalização do observatório, a instância executiva
deve estabelecer as parcerias necessárias e instituir um modo de financiamento
pautado, preferencialmente, num modelo misto entre governo e setor privado. A
gestão do OBIO deve estar atenta à relação custo/benefício do planejamento,
implementação e operacionalização do observatório, e a criar e extrair valor para
todas as partes envolvidas, justificando os investimentos financeiros realizados.
Também deve adotar estéticas de visualização atrativas e eficientes, de modo
que os usuários constatem o valor do investimento público ou, eventualmente,
dos próprios usuários.
A

estrutura

proposta

para

o

marco

administrativo

pode

ser

vista

esquematicamente na Figura 5 abaixo:

FIGURA 27 - PROPOSTA DE MARCO ADMINISTRATIVO PARA O OBIO. FONTE:
ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM CGEE, 2019B.

4. Serviços e produtos
Os serviços e produtos do observatório estão relacionados à coleta, análise,
organização e produção de informações que permitam observar, acompanhar e
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antecipar tendências para o desenvolvimento de temas estratégicos em
bioeconomia, considerando recortes científicos, tecnológicos, econômicos,
geopolíticos, temáticos ou regionais, num ambiente interativo e contínuo de
provimento de projeções e estudos especialistas.
O OBIO atuará também na seleção de indicadores referentes ao impacto
potencial das atividades científicas, tecnológicas e de inovação nas dimensões
sociais, ambientais e econômicas a nível local e global. Esses indicadores
permitem a interpretação do posicionamento do país ou da região e identificam
tendências, oportunidades e visões sobre futuros, em curto, médio e longo
prazos. Para tanto, será necessário o monitoramento e análise sistemática
desses indicadores, bem como o desenvolvimento de estudos ad hoc.
Os serviços do observatório estão alinhados com a sua missão, que tem em sua
gênese: conhecer, comunicar, conscientizar, educar e demonstrar os benefícios
econômicos, sociais e ambientais da bioeconomia. As principais atividades
constantes do observatório são relacionadas ao monitoramento da temática da
bioeconomia, ao repositório de estudos e iniciativas, à coleta de dados, à
organização da informação disponível e a elaboração de boletins periódicos e
temáticos, como forma de comunicação especializada da informação para
públicos diversos.
Os produtos do OBIO serão disponibilizados em plataforma digital online e
interativa. A seguir, apresenta-se a proposta de serviços e produtos que devem
compor o observatório.

4.1.

Recursos e conhecimento

A seção recursos e conhecimento será o repositório de informações
especializadas

sobre

o

tema.

Ela

apresentará

aspectos

regulatórios

relacionados à bioeconomia, programas e planos nacionais e internacionais e
informações sobre mecanismos de financiamento para a bioeconomia.
A operacionalização desta seção consistirá no mapeamento e seleção das
fontes

de

dados

que

serão

coletados,

classificados,

analisados

e

disponibilizados, garantindo a identificação e o acesso a banco de dados
relevantes e atualização periódica da informação.
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4.1.1. Aspectos regulatórios
Visa a apresentação do arcabouço legal sobre o tema, incluindo políticas, leis,
decretos e normativas em nível nacional e subnacional. Além das normas, pode
incluir, quando disponíveis, análises, cartilhas ou documentos explicativos sobre
os aspectos regulatórios que regem a bioeconomia no Brasil.
4.1.2. Planos e programas
Visa a disponibilização de informações sobre planos, estratégias e programas
nacionais e subnacionais, regionais, setoriais e internacionais sobre a
bioeconomia.
4.1.3. Mecanismos de financiamento
Visa o mapeamento e disponibilização de informações sobre mecanismos de
financiamento de atividades da bioeconomia numa abrangência nacional e
internacional. Inclui referências de agências de financiamento, bancos de
desenvolvimento, incentivos fiscais e investidores institucionais, incluindo green
bonds, equity fund, entre outros.

4.2.

Mapa de capacidades

Este serviço tem o objetivo de oferecer ao usuário uma ferramenta visual,
quantitativa e descritiva sobre as capacidades em CTI em bioeconomia no Brasil.
Essas capacidades serão apresentadas na forma de atores, programas e
iniciativas, sendo organizadas e exibidas com base nas diretrizes apresentadas
no capítulo 3.
As informações no Mapa de Capacidades serão georreferenciadas e poderão
ser visualizadas através de um mapa interativo que apresentará a descrição da
capacidade consultada. Propõe-se aqui uma ferramenta de análise e
visualização semelhante ao exercício realizado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) na apresentação dos INCTs
ilustrado na Figura 6.
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FIGURA 28- MAPA DOS INCTS. FONTE: CNPQ (2020).

O Mapa de Capacidades funcionará num contexto nacional, permitindo análises
mais específicas nas regiões, estados e cidades brasileiras. A operacionalização
desta ferramenta será feita no sentido de coletar, descrever e classificar as
capacidades em bioeconomia, garantindo o controle e atualização periódica das
informações.
Nas próximas etapas de desenvolvimento do OBIO, será examinada a
conveniência da alimentação dessa ferramenta por interação com os usuários
através de um cadastro pessoal, onde o ator da bioeconomia poderá sugerir
novas fontes de capacidades, como grupos de pesquisa, programas de pósgraduação, empresas, associações, entre outros. Essas informações já seriam
pré-filtradas e categorizadas pelos filtros estabelecidos pelas diretrizes
apresentados no capítulo 3, seguindo posteriormente para uma análise com a
equipe de curadoria para aceite e inclusão da capacidade no mapa.
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4.3.

Bioeconomia em números

Esta seção visa oferecer uma ferramenta de visualização de dados estatísticos
sobre a atual situação da bioeconomia. O objetivo é permitir que o usuário possa
extrair e compilar informações organizadas e de interesse sobre a bioeconomia
para auxilia-lo em tomadas de decisão ou na produção de conteúdo técnicocientífico. A ferramenta ainda auxiliará no propósito de informar os usuários
sobre a dimensão da bioeconomia nacional.
A proposta é que as informações e indicadores referentes a essa seção sejam
disponibilizados de forma contínua por meio de dashboards dinâmicos e
interativos, com possibilidade de extração de dados para que o usuário realize
suas próprias análises.
Para operacionalização desta ferramenta propõe-se um rastreio e reprodução de
bases estatísticas já existentes no país, sendo de responsabilidade do OBIO
selecionar, organizar e definir o modo de exibição ao usuário.

4.4.

Serviços de inteligência

A seção Serviços de Inteligência pretende disponibilizar de forma contínua uma
série de boletins periódicos e temáticos, desenvolvidos pelo CGEE em conjunto
com instituições parceiras. O OBIO oferecerá aos seus usuários diagnósticos e
proposições que permitam análise, planejamento e agenda estratégicos úteis ao
design de políticas de incentivo à CTI em bioeconomia, bem como à
competitividade do país e de suas unidades de produção públicas e privadas,
servindo, portanto, como um elemento de referência em geopolítica e
geoestratégia, sobretudo a partir da atual incerteza da obrigatória reorganização
estratégica global em função da pandemia Covid-19.
Estudos analíticos e prospectivos poderão ser encomendados ao OBIO a partir
de demandas internas e de clientes externos. O observatório visa ainda
desenvolver e publicar benchmarkings nacionais e internacionais das melhores
práticas e modelos de desenvolvimento da bioeconomia. Por meio dos serviços
de inteligência, espera-se oferecer produtos capazes de informar perspectivas e
tendências do futuro da bioeconomia em termos de novos produtos e mercados,
da participação na economia, da geração de emprego e renda, da redução de
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emissões e de colaborações internacionais, dentre outras análises de
indicadores econômicos, sociais e ambientais.
Esta seção será responsável por apresentar estudos contendo o panorama da
bioeconomia no Brasil e no mundo, buscando monitorar a direção dos principais
objetos de pesquisa com potencial de transformar a economia global numa
economia inovadora, sustentável e circular, baseada em recursos biológicos
renováveis. Os dados e informações coletados no OBIO serão utilizados como
input para compreender quais visões de futuro são possíveis, a partir dos
esforços de pesquisa no Brasil e no mundo, em perspectiva com outros dados,
como os gastos em P&D, as práticas de inovação e as diretrizes das políticas
públicas e estratégias nacionais. Espera-se que o levantamento de dados e a
geração de informação permita compreender o potencial dos projetos de C&T
em andamento no país e em escala internacional.
Em parceria com o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação (OCTI) do
CGEE, esta seção também poderá dispor de estudos de acompanhamento da
produção científica brasileira nas principais bases internacionais, levantando
seus principais objetos de pesquisa, mapeando as fronteiras do conhecimento e
sumarizando informações importantes sobre sua produção, como as suas
principais parcerias internacionais e suas métricas de circulação. Esse
acompanhamento será realizado com abordagens críticas que permitam
reconhecer domínios portadores de futuro para o campo do desenvolvimento
social e econômico e o fortalecimento da política de CTI no país.
O OBIO será responsável por sistematizar essas informações em grande
volume, caracterizá-las (situação atual), aplicar métodos para compreender o
fluxo do conhecimento e seus principais desafios, discuti-los com especialistas,
desenvolver uma narrativa por meio de metodologias de estudos de futuro, como
foresight, e monitorar os elementos habilitadores de futuro para o país, de forma
comparada a outros países. Esses estudos permitem detectar oportunidades,
riscos e desafios para a bioeconomia brasileira.
4.4.1. Boletins periódicos e temáticos
Essa seção incluirá boletins periódicos e temáticos (ex. agronegócios,
biocombustíveis, biofármacos, biomassas do futuro, outros) desenvolvidos pela
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equipe do OBIO. Os temas dos boletins serão escolhidos pela instância de
direção do observatório. Os boletins poderão contar com entrevistas com
especialistas ou atores envolvidos diretamente na temática e análise de dados e
com informações disponíveis no próprio OBIO e outras que se fizerem
necessárias. Além de boletins temáticos, será elaborado periodicamente boletins
do panorama da bioeconomia no Brasil e no mundo.
4.4.2. Estudos ad hoc
Outra linha de atuação prevista para OBIO é a elaboração de estudos ad hoc
voltados para atender questões específicas dos diversos setores da
bioeconomia. Estes serão serviços sob demanda, a partir de iniciativa interna ou
de atores do ecossistema da bioeconomia.

5. Proposta de layout do observatório
O layout da proposta de observatório está organizado da seguinte forma:

Figura 29- Esquema da proposta de layout do OBIO. Fonte: Elaboração própria, 2020.
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FIGURA 30 - LAYOUT OBIO. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020.
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6. Próximos passos - desenvolvimento e implementação
Este documento apresenta a proposta de modelo de observatório e indica os
insumos técnicos e materiais necessários à sua operacionalização, bem como
os serviços e produtos previstos no OBIO. Para sua plena implementação e
operacionalização precisam ser desenhados os procedimentos e processos que
garantam a execução dos serviços e a entrega dos produtos de acordo com as
diretrizes deste documento. É preciso explicitar os processos, ferramentas e
recursos que fornecerão as bases para os trabalhos executados, tanto nos
serviços de monitoramento e análise sistemática, quanto nos estudos ad hoc. A
seguir, são indicadas as principais etapas para o desenvolvimento e plena
implementação do OBIO.
•

Elaborar plano de trabalho detalhado, com base na abordagem
metodológica do Ciclo de Inteligência em CTI do CGEE, assim como
cronograma de execução e planilha orçamentária;

•

Selecionar e validar indicadores capazes de prover informações sobre
perspectivas e tendências futuras da bioeconomia em termos de novos
produtos e mercados, participação na atividade econômica, geração de
emprego e renda, redução de emissões, colaborações internacionais,
dentre outras;

•

Elaborar documento de implementação do observatório contendo as
metodologias, processos, ferramentas e fontes de dados

para

operacionalização e desenvolvimento das atividades previstas no OBIO;
•

Desenvolvimento, teste e validação de um protótipo funcional do OBIO.

Além das etapas supracitadas, é importante destacar que esforços para explorar
e utilizar metodologias e ferramentas analíticas devem ser realizados nos
desenvolvimentos futuros do observatório, com base em tecnologias da
informação avançadas, capazes de analisar grandes quantidades de dados. Um
dos grandes desafios metodológicos para o desenvolvimento da bioeconomia é
a

valoração

de

seus

produtos.

Portanto,

recomenda-se

também,

o

desenvolvimento de metodologias e ferramentas capazes de identificar rotas
tecnológicas com benefícios sociais, econômicos e ambientais para o país, na
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sequência dos exercícios de exploração de dados por meio de sentenças
percorrendo o fluxo lógico, atuando como sondas personalizadas para campos
específicos de atividades, em bases de dados sobre bioeconomia, que já vem
sendo realizados pela equipe do Centro juntamente com a consultoria, no âmbito
do ODBio. Ademais, sempre deve haver espaço e flexibilidade para a atualização
de produtos e serviços a serem ofertados, a partir das necessidades do usuário
e das demandas da sociedade. O OBIO deve ser uma plataforma interativa
capaz de apoiar a transição para um novo modelo econômico, de baixo carbono,
circular, baseado no aproveitamento sustentável dos recursos biológicos
renováveis.
A cada etapa de desenvolvimento serão exploradas as possibilidades de
automação de processos, aprendizado de máquina e emprego de inteligência
artificial.
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1. Introdução
Este relatório tem a finalidade de apresentar os insumos básicos para as etapas
de estruturação, desenvolvimento e implantação do Observatório em
Bioeconomia (OBIO). Este relatório ainda pode ser considerado como a etapa
seguinte à Proposta de Observatório em Bioeconomia lançado em setembro de
2020 (CGEE, 2020).
O OBIO tem o objetivo de oferecer uma plataforma digital online capaz de
disponibilizar dados e informações de acesso público relevante para o
desenvolvimento da bioeconomia, constituindo assim um ponto de encontro de
atores e informações relevantes. Para isso o Observatório em Bioeconomia deve
ser capaz de observar, analisar e comunicar informações-chaves através do
levantamento de diversas fontes de dados, tais quais: produção cientifica e
tecnológica,

recursos

humanos

especializados,

redes

de

pesquisa,

desenvolvimento e inovação, infraestrutura laboratorial, capacidade e cadeias
produtivas, políticas públicas, ambiente jurídico e institucional, instrumentos de
financiamento e investimento, modelos de negócio e aspectos mercadológicos.
O exercício de acessar as informações, processá-las e comunicá-las de um jeito
claro e eficiente exige que o observatório tenha metodologias e ferramentas que
unam os conhecimentos de bioeconomia, tecnologia da informação e
comunicação.
A Proposta de Observatório em Bioeconomia definiu alguns requisitos do modelo
estratégico, foram eles: missão, objetivos, objetos de observação e público-alvo,
finalidade, foco operacional e premissas e diretrizes. A proposta ainda
apresentou os insumos básicos para o desenvolvimento do observatório, assim
como uma estrutura propositiva de marco administrativo. Foram ainda
apresentados os principais produtos e serviços e o layout da plataforma digital.
Este relatório vai além ao detalhar os insumos básicos do OBIO e apresentar os
processos de trabalho geral e específicos para cada produto e serviço. É
apresentado ainda a metodologia de produção de boletins temáticos, a estrutura
analítica do projeto e os cronogramas realizado e propositivo.
Além desta introdução este relatório está dividido em mais seis seções. A seção
2 traz um resumo do OBIO e seus principais produtos e serviços. A seção 3
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apresenta os insumos básicos necessários para o OBIO em termos de marco
administrativo e ferramentas. As seções 4 e 5 apresentam, respectivamente, os
processos gerais e específicos dos produtos e serviços do OBIO. Em seguida a
seção 6 apresenta a estrutura propositiva do OBIO e, por fim, a seção 7
apresenta os cronogramas realizados e propositivos.
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2. Observatório em Bioeconomia
Esta seção resume os principais elementos do modelo estratégico do OBIO:
missão, objetivos e produtos e serviços.

2.1. Missão
A missão do Observatório em Bioeconomia é apoiar o desenvolvimento da
bioeconomia brasileira, provendo inteligência estratégica para subsidiar a
tomada de decisão em políticas públicas, acadêmicas e empresariais, e um
espaço integrado, estruturado e interativo, para orquestrar a criação, a análise e
o compartilhamento do conhecimento sobre bioeconomia.

2.2. Objetivos
Os principais objetivos do observatório são:
•

Reunir e disponibilizar informações relevantes referentes ao arcabouço
legal e regulatório de interesse da bioeconomia;

•

Reunir e disponibilizar informações relevantes referentes a mecanismos
e agentes de financiamento para a bioeconomia;

•

Prover serviços de inteligência para mapear, organizar e disponibilizar
informações referentes às capacidades brasileiras em CTI para
bioeconomia;

•

Prover serviços de inteligência para realização e disponibilização de
panoramas e análises, nacionais e mundiais, de tendências e
perspectivas tecnológicas e mercadológicas referentes à bioeconomia;

•

Prover serviços de inteligência para realização e disponibilização de
estudos estratégicos e analíticos de novos modelos de gestão, arranjos
institucionais, modelos de negócios e mercados bioeconômicos;

•

Produzir e disponibilizar boletins periódicos e temáticos e estudos ad hoc,
assim como informes executivos e policy briefs.
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2.3. Produtos e Serviços
Os serviços do observatório estão alinhados com a sua missão, que tem em sua
gênese: conhecer, comunicar, conscientizar, educar e demonstrar os benefícios
econômicos, sociais e ambientais da bioeconomia. As principais atividades
constantes do observatório são relacionadas ao monitoramento da temática da
bioeconomia, ao repositório de estudos e iniciativas, à coleta de dados, à
organização da informação disponível e a elaboração de boletins periódicos e
temáticos, como forma de comunicação especializada da informação para
públicos diversos
A estrutura da plataforma digital do OBIO está dividida em cinco seções. A
primeira é a categoria quem somos que apresenta a missão, o objetivo e equipe
do OBIO, assim como as parcerias firmadas e as formas de contato. As quatro
seções seguintes estão relacionadas com os produtos e serviços ofertados pelo
OBIO, são elas: recursos e conhecimento, mapa de capacidades,
bioeconomia em números e serviços de inteligência. A estrutura do OBIO
pode ser verificada na Figura 1:

Figura 1: Estrutura do OBIO
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A seção Recursos e Conhecimento será o repositório de informações
especializadas sobre o tema. Esta seção será dividida em:
•

Aspectos Regulatórios Visa a apresentação do arcabouço legal sobre o
tema, incluindo políticas, leis, decretos e normativas em nível nacional e
subnacional. Além das normas, pode incluir, quando disponíveis,
análises, cartilhas ou documentos explicativos sobre os aspectos
regulatórios que regem a bioeconomia no Brasil.

•

Planos e Programas: Visa a disponibilização de informações sobre
planos, estratégias e programas nacionais e subnacionais, regionais,
setoriais e internacionais sobre a bioeconomia.

•

Mecanismos de financiamento: Visa o mapeamento e disponibilização de
informações sobre mecanismos de financiamento de atividades da
bioeconomia

numa

abrangência

nacional

e

internacional.

Inclui

referências de agências de financiamento, bancos de desenvolvimento,
incentivos fiscais e investidores institucionais, incluindo green bonds,
equity fund, entre outros.
A terceira seção se refere ao Mapa de Capacidades em bioeconomia. Esta
seção visa oferecer ao usuário uma ferramenta visual, quantitativa e descritiva
sobre as capacidades em CTI em bioeconomia no Brasil. Essas capacidades
serão apresentadas na forma de atores, programas e iniciativas

que serão

georreferenciados e poderão ser visualizados através de um mapa interativo que
apresentará a descrição da capacidade consultada.
A quarta seção é a Bioeconomia em Números. Esta seção visa oferecer uma
ferramenta de visualização de dados estatísticos sobre a atual situação da
bioeconomia. O objetivo é permitir que o usuário possa extrair e compilar
informações organizadas e de interesse sobre a bioeconomia para auxiliá-lo em
tomadas de decisão e/ou na produção de conteúdo técnico-científico. A
ferramenta ainda auxiliará no propósito de informar os usuários sobre a
dimensão da bioeconomia nacional.
A quinta e última seção apresenta os Serviços de Inteligência, que visa
disponibilizar de forma contínua uma série de boletins periódicos e temáticos,
desenvolvidos pelo CGEE em conjunto com instituições parceiras. O OBIO
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oferecerá aos seus usuários diagnósticos e proposições que permitam análise,
planejamento e agenda estratégicos úteis ao design de políticas de incentivo à
CTI em bioeconomia, bem como à competitividade do país e de suas unidades
de produção públicas e privadas. Outra linha de atuação prevista para OBIO é a
elaboração de estudos ad hoc voltados para atender questões específicas dos
diversos setores da bioeconomia. Estes serão serviços sob demanda, a partir de
iniciativa interna ou de atores do ecossistema da bioeconomia.
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3. Insumos do OBIO
O relatório Proposta de Observatório em Bioeconomia identificou a necessidade
de mobilização de recursos humanos, materiais e organizacionais a serem
alocados para atendimento dos objetivos estabelecidos. Foi apresentada uma
estrutura propositiva de marco administrativo assim como insumos necessários
para o desenvolvimento do OBIO.
Esta seção visa detalhar os papéis das diferentes instâncias do OBIO e
identificar processos e metodologias-chaves que precisam ser desenvolvidas. A
identificação da necessidade desses insumos visa auxiliar nas etapas seguintes
do OBIO de desenvolvimento e implementação.
Dessa forma, essa seção está dividida na subseção 3.1, que apresenta o marco
administrativo e uma estrutura de recursos humanos, e na subseção 3.2, que
aponta os insumos-chave para as próximas etapas de desenvolvimento.

3.1. Estrutura propositiva de marco administrativo
A estrutura propositiva de marco administrativo está apresentada na Figura 2.
Ela está dividida em seis categorias: instância de direção, instância executiva,
curadoria, grupo de inteligência, financiamento e parceiras.
A instância de direção ficará responsável por determinar as orientações e
diretrizes para o funcionamento do OBIO. Mais especificamente a instância de
direção deve gerir o OBIO considerando a continuidade, aprimoramento e
evolução da plataforma no médio e longo prazo.
Dentre as competências da instância de direção é necessário um conhecimento
abrangente sobre o tema de bioeconomia, assim como uma visão sistêmica das
suas principais dimensões de estruturação para orientar o desenvolvimento do
Observatório na direção do atendimento das demandas dos atores da
bioeconomia.
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Figura 2: Estrutura propositiva de marco administrativo (CGEE, 2020)
A instância executiva ficará responsável pela gestão técnica e financeira do
OBIO, e pela implementação dos serviços e produtos, assim como pela
coordenação das parcerias e partes interessadas e homologação dos produtos
e serviços a serem ofertados pelo observatório. Ainda, a instância executiva deve
gerenciar o Observatório considerando as metas de curto e médio prazo.
Dentre as principais competências necessárias para a instância executiva temse: a habilidade de gerenciar conhecimentos novos, diversos e específicos –
inerente às características transversal e inovadora da bioeconomia - e de
identificar e criar parcerias tanto internas quanto externas ao CGEE para o
atendimento de requisitos específicos dos serviços e produtos do OBIO.
A curadoria ficará responsável pelo mapeamento e seleção do conteúdo a ser
trabalhado e divulgado pelo OBIO. Para essa equipe são necessários
conhecimentos tanto na área de bioeconomia quanto nas áreas de
financiamento de projetos, fomento a CTI, gestão pública, aspectos legais e
regulatórios, indicadores socioeconômicos e ambientais, entre outros.
O grupo de inteligência será composto de especialistas em bioeconomia e nas
áreas de TI, ciência de dados, análise exploratória de dados e comunicação. As
competências do grupo de inteligência podem, portanto, ser divididas em dois
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grandes grupos: o de produção de conteúdo e o de processamento e divulgação
de conteúdo. Para o primeiro caso as competências estão relacionadas às
habilidades de coleta, organização e análise de dados relevantes da
bioeconomia, assim como a produção de estudos e boletins sobre o tema. No
segundo caso, identifica-se a necessidade de competências voltadas para o
gerenciamento dos dados e produtos na arquitetura da plataforma digital do
OBIO e na divulgação clara e eficiente das informações.
O grupo de inteligência ocasionalmente deverá agregar especialistas ad hoc de
modo a permitir o atendimento das demandas por curadoria e estudos setoriais
detalhados,

contendo

diagnósticos

e

recomendações

estratégicas

em

bioeconomia. A curadoria e o grupo de inteligência, sejam internos ou externos,
atuam sob supervisão da instância executiva.
Para a implantação e operacionalização do observatório, a instância executiva
deve estabelecer as parcerias necessárias e instituir um modo de financiamento
pautado, preferencialmente, num modelo misto entre governo e setor privado. A
gestão do OBIO deve estar atenta à relação custo/benefício do planejamento,
implementação e operacionalização do observatório, e a criar e extrair valor para
todas as partes envolvidas, justificando os investimentos financeiros realizados.
Também deve adotar estéticas de visualização atrativas e eficientes, de modo
que os usuários constatem o valor do investimento público ou, eventualmente,
dos próprios usuários.
As áreas de curadoria, grupo de inteligência e instância executiva não
necessariamente impõe barreiras de atuação. Um mesmo membro do grupo de
inteligência pode, por exemplo, atuar no mapeamento de conteúdo com a equipe
de curadoria. As divisões, porém, são importantes para a etapa de definição de
processos de trabalho, como será visto das seções 5 e 6.

3.1.1. Recursos Humanos
A Figura 3 apresenta uma estrutura propositiva de recursos humanos para
compor o OBIO. Os recursos humanos foram divididos em equipe permanente,
podendo ser dedicação integral ou parcial, e sob demanda. A equipe permanente
foi dividida de acordo com as funções de governança, execução, apoio
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administrativo e apoio jurídico. A equipe de execução inclui principalmente
profissionais voltados para a área de bioeconomia e tecnologia da informação,
além de um profissional de comunicação. As demandas associadas aos
profissionais de apoio técnico e jurídico podem variar dependendo dos tipos de
parcerias firmadas com o OBIO.

Figura 3: Recursos Humanos

A equipe sob demanda visa indicar a necessidade de contratações de consultoria
especializada em diferentes áreas, por exemplo, desenvolvedores de softwares
especializados em users experience e especialistas em temas específicos da
bioeconomia.
É importante destacar que esse arranjo foi pensado considerando incialmente a
estrutura organizacional pré-existente no CGEE. A configuração proposta pode
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sofrer alterações ao longo das fases de estruturação e desenvolvimento do
projeto dependendo principalmente das parcerias firmadas.

3.2.Estrutura propositiva de insumos
Na seção anterior foi apresentado o marco administrativo e uma configuração de
recursos humanos para a formação da equipe do OBIO. Esta seção visa
apresentar os recursos básicos necessários para as fases seguintes de
desenvolvimento e implantação.
A Figura 4 apresenta os insumos relativos à plataforma digital do OBIO,
biblioteca de metodologias e fontes de dados. Dentre as principais ferramentas
da plataforma digital tem-se às ferramentas de visualização de informações que
estarão presente em todos os serviços e produtos do OBIO. Em alguns casos
específicos, como o serviço de bioeconomia em números e o mapa de
capacidades essa ferramenta deverá ser ainda mais robusta, contendo além de
filtros, tags e dashboards, ferramentas de visualização de gráficos, exportação
de tabela de dados, mapa interativo, entre outras. Será necessário ainda
desenvolver ferramentas de cadastro de usuários, mapa georreferenciado e
painéis de estatísticas. Vale apontar também a necessidade de outros recursos
para a plataforma digital como serviços na nuvem, equipamentos e licenças de
software, certificação SSL e compra de domínio.
Mais uma vez considerando a estrutura instalada do CGEE alguns desses
requisitos já estariam parcialmente atendidos, por exemplo, a licença de
softwares de planejamento de projetos e de análise de dados.
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Figura 4: Insumos básicos para o funcionamento do OBIO

O OBIO ainda precisará contar com uma biblioteca de metodologia de processos
e serviços, como o de monitoramento de informação – realizado principalmente
pela curadoria – coleta, organização e análise de dados, produção de estudos e
boletins – realizados principalmente pelo grupo de inteligência. Também deverá
ser desenvolvida uma metodologia de acesso e harmonização de dados
estatísticos de outras bases de dados.
Por fim, é importante destacar os próprios dados como um dos principais insumos
do OBIO. Estes dados podem internos ou externos através de parcerias. Pode-se
citar ainda a necessidade de outros insumos com recursos para a realização de
eventos e serviços como o de auditorias. A necessidade de tais serviços
dependerá do arranjo de parcerias formadas nas fases de desenvolvimento e
implantação.
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As seções 5 e 6 a seguir visam apresentar, respectivamente, os processos de
trabalho geral e específico dos produtos e serviços OBIO. A descrição desses
processos destacará onde os insumos citados acima serão mais necessários.
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4. Processo de trabalho do OBIO
O processo de trabalho geral simplificado do OBIO foi produzido a partir da estrutura
propositiva de marco administrativo e dos produtos e serviços descritos no relatório
Proposta de Observatório em Bioeconomia e na seção anterior. A Figura 4 apresenta
o processo geral do OBIO.
Na Figura 5 são apresentados 2 processos, o processo pré-definido de orientações
e diretrizes para o funcionamento do OBIO, de responsabilidade da instância de
direção, e o processo básico de produção de conteúdo para o Observatório. O
segundo processo começa com o mapeamento e seleção de conteúdo pela equipe
de curadoria. Esse conteúdo é então processado e analisado pelo grupo de
inteligência. Como comentado anteriormente, esse grupo tem competências
voltadas tanto para a bioeconomia quando para tecnologia de informações. Em
seguida o material produzido passa por uma aprovação da instância executiva e, em
caso de aprovação, segue para alimentar o bando de dados do OBIO.

‘
Figura 5: Processo de trabalho geral simplificado do OBIO
Observa-se na Figura 5 uma raia referente às parcerias do observatório, essas
parcerias e colaborações externas poderão colaborar tanto nas fases de
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mapeamento e seleção de conteúdo quanto na produção de documento, relatórios e
dados em geral.
Os processos de trabalho específicos serão apresentação a seguir. É importante
ressaltar que tanto o processo geral quanto os específicos são mostrados numa
sequência contínua, considerando a otimização das tomadas de decisão. No entanto
podem ocorrer regressões a etapas anteriores que não necessariamente estão
destacadas no fluxograma.
Outra questão importante de ser destacada é que os processos de trabalho focam
nas estratégias e metodologias para a entrega dos serviços e produtos, mas não
devem ser interpretados como os únicos processos do OBIO. A figura 4, por
exemplo, destaca a atuação de estabelecimento de orientações e diretrizes pela
instância executiva, mas outros processos também serão fundamentais para o
funcionamento do OBIO, tais como: planejamento e avaliação de insumos para a
melhoria da plataforma digital, mapeamento de especialistas ad hoc para atuação
em projetos específicos do OBIO, busca e criação de novas instituições parceiras,
gerenciamento administrativo, jurídico e financeiro, entre outros.
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5. Processos de Trabalho para Serviços e Produtos.
Para desenvolver e implementar os serviços e produtos do OBIO é necessário
conhecer os processos que permitirão a coleta, análise, organização e
disponibilização de informações na plataforma digital. Uma vez que estes
processos estejam determinados será possível identificar precisamente os
insumos necessários para o atendimento das diferentes etapas. Dessa forma,
foram produzidos os processos de trabalho específicos para cada serviço e
produto do OBIO.
A próxima seção apresenta e descreve os processos de trabalho dos produtos e
serviços do OBIO e identifica etapas-chaves que irão requerer insumos
específicos para a sua realização.

5.1. Recursos e Conhecimento
A operacionalização do serviço Recursos e Conhecimento consistirá no
mapeamento e seleção de informações que serão coletadas, analisadas,
classificadas e disponibilizadas, garantindo a identificação e o acesso ao banco
de dados por parte do usuário. Este processo pode ser visto na Figura 6.
O processo de trabalho está dividido pelas diferentes instâncias do OBIO:
instância de direção, instância executiva, curadoria e grupo de inteligência e
ainda, neste caso, optou-se por inserir uma raia referente aos parceiros do
Observatório, pois assume-se que parte relevante dos recursos e conhecimentos
que serão disponibilizados virão diretamente destes parceiros.
O processo de trabalho da seção Recursos e Conhecimento inicia com curadoria
responsável por mapear e selecionar os conteúdos relevantes, inclusive os
recebidos pelos parceiros. Esse material então é entregue ao grupo de
inteligência que ficará responsável por analisá-lo, classificá-lo e contextualizá-lo
para os usuários do OBIO. Esse material em seguida deve passar por uma
aprovação da instância executiva para que ele retorne ao grupo de inteligência
responsável por alimentar o banco de dados das três categorias da seção:
aspectos regulatórios, planos e programas e mecanismos de financiamento.
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Figura 6: Processo de Trabalho – Recursos e Conhecimento
Em paralelo a estas atividades ocorre o processo transversal de orientações e
diretrizes estabelecidas pela instância de direção. Todos os processos de
trabalhos dos serviços e produtos do OBIO apresentados a seguir contarão com
esse processo pré-definido de direção.
As etapas-chave do serviço Recursos e Conhecimento se concentram no
mapeamento feito pela curadoria e no processo de divulgação das informações.
No primeiro caso há uma etapa inicial que precisa ser desenvolvida de
mapeamento de aspectos regulatórios, planos, programas e mecanismos de
financiamento para o banco de dados inicial do serviço. Após essa etapa o
processo precisa ser abrangente e veloz para acessar novas informações. Isso
vai exigir uma metodologia de monitoramento que seja capaz de alcançar os
diferentes segmentos da bioeconomia já que em muitos casos as informações
podem não estar associadas a esse termo.
O processo de divulgação das informações também é bastante pertinente uma
vez que o OBIO se propõe a ser um facilitador entre as informações dispersas
entre os diferentes setores e os agentes da bioeconomia. Assim, a ferramenta
de disponibilização – com dashboads interativos, com filtros de seleção, com
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tags, etc – é outro insumo necessário para garantir a um acesso simples e rápido
ao usuário.

5.2.

Mapa de Capacidades

Como comentado na seção 2, o mapa de capacidades será um mapa interativo
com informações georreferenciadas de centros de pesquisa, laboratórios,
associações, empresas, entre outros, que reflitam as capacidades nacionais em
bioeconomia. A Figura 6 abaixo apresenta o processo de trabalho referente ao
Mapa de Capacidades.
Para este serviço o OBIO já conta com um primeiro mapeamento realizado no
âmbito do projeto ODBio com a Nota Técnica – Mapeamento de Capacidades
Brasileiras em CTI em Bioeconomia e o Repositório de Capacidades. Após essa
etapa inicial de alimentação do banco de dados, o OBIO ainda deve agregar as
informações que serão resgatadas pela curadoria e as que virão dos usuários.
Após a soma de todos esses dados pelo grupo de inteligência, segue-se para a
etapa de produção de conteúdo referente à organização e consolidação dessas
informações. Em seguida esse material passa pela aprovação da instância
executiva para então ser inserido no banco de dados do OBIO.
Esse serviço tem duas etapas-chave. A primeira se refere a ferramenta de
cadastro do usuário. Esta etapa é importante pois exige uma metodologia que
capture de uma forma clara e não exaustiva as competências em bioeconomia
do usuário. Isso significa que as diferentes categorias da bioeconomia precisam
estar claras e bem definidas para que possam ser interpretadas corretamente
pelo usuário. Ao mesmo tempo a ferramenta precisa garantir que os dados
entrem no formato correto, por exemplo, que seja cadastrada o grupo de
pesquisa e não apenas o pesquisador. Assim, a criação dessa ferramenta
dependera tanto de conhecimento e recursos de TI quando de bioeconomia.

102

Figura 7: Processo de Trabalho – Mapa de Capacidades

A segunda etapa-chave se refere a forma de visualização do mapa. Essa etapa
dependerá principalmente de recursos de TI e de gestão da informação para
garantir que a ferramenta seja eficiente em apresentar as informações relevantes
ao usuário. Para isso serão necessários filtros e formas de apresentações
didáticas e com informação relevante. Um exemplo que pode ajudar a embasar
o desenvolvimento do Mapa de Capacidades é o Mapa das usinas de Etanol e
Açúcar

do

Brasil

produzido

pelo

grupo

Novacana

(Novacana

-

https://www.novacana.com/usinas_brasil/mapa).
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5.3.

Bioeconomia em Números

O serviço da ferramenta Bioeconomia em Números visa apresentar informações
e indicadores referentes a bioeconomia de forma contínua por meio de
dashboards dinâmicos e interativos e com a possibilidade de extração de dados
pelos usuários. O processo de trabalho para esse serviço está ilustrado na Figura
8.
O serviço funcionará através do recolhimento de informações tanto do
mapeamento da curadoria quanto dos parceiros. Os dados levantados serão
então harmonizados e categorizados pelo grupo de inteligência. Em seguida
esse conteúdo passa por uma aprovação da instância executiva para então ser
inserido no banco de dados.

Figura 8: Processo de Trabalho – Bioeconomia em Números

Esse serviço tem duas etapas-chaves, a primeira trata do acesso às informações
relevantes, mais especificamente em relação às parcerias para a produção e
disponibilização de dados. A ferramenta Bioeconomia em Números visa
disponibilizar

um

amplo

portfólio

de

informações

como

produção

e
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processamento de diferentes biomassas, produção de bioenergia, geração de
bioprodutos e indicadores econômicos, ambientais e sociais. Algumas dessas
informações estão disponibilizadas em bases públicas, mas muitas outras estão
concentradas em setores e grupos representativos de classes. Dessa forma, é
essencial para o pleno funcionamento da ferramenta que haja parcerias focadas
na disponibilização de informações sobre a bioeconomia. Vale destacar que
mesmo as informações disponíveis em bases publicas precisam ser
propriamente acessadas e compiladas, o que também pode exigir uma parceria
para que essa transferência e harmonização de dados seja o mais automatizada
possível.
Uma segunda etapa-chave trata da forma como essas informações serão
divulgadas, isto é, a metodologia de forma de visualização. Assim como o Mapa
de Capacidades, a Bioeconomia em Números irá requerer recursos de TI e de
gestão da informação para garantir que a eficiência na apresentação das
informações relevantes. Dois exemplos que podem embasar o desenvolvimento
da ferramenta são: a ferramenta digital de disponibilização de dados estatísticos
da Agência Internacional de Energia (IEA - https://www.iea.org/data-andstatistics) e o Observatório da Cana disponibilizado pela União da Indústria de
Cana-de-Açúcar (UNICA - https://observatoriodacana.com.br/).

5.4.

Serviços de Inteligência

O Serviço de Inteligência visa produzir boletins, periódicos e temáticos, e estudos
ad-hoc para apoiar a formulação políticas de incentivo à estruturação da
bioeconomia e o desenvolvimento de seus setores produtivos.
Para desenvolver o processo de trabalho do Serviço de Inteligência foi
considerado o Ciclo de Inteligência do CGEE desenvolvido para ser um modelo
genérico de metodologia para o desenho de processos específicos de geração
de conhecimento e inteligência (CGEE, 2017a).
O Ciclo de Inteligência leva em consideração o referencial metodológico do Ciclo
de Inteligência Competitiva desenvolvido por Kahaner (1997), que é dividido em
etapas de Planejamento e Direção, Coleta de Dados, Análise, Disseminação e
Avaliação. A partir deste referencial teórico e da observação de que o ciclo é um
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ciclo PDCA1, o Ciclo de Inteligência Tecnológica do CGEE foi desenhado na
forma de grupos de processos e de caminhos alternativos, permitindo o
refinamento e retroalimentação do processo:
1. Identificar necessidades de Informação
2. Coleta e Armazenamento de Dados
3. Explorar, Organizar e Analisar a Informação,
4. Produzir Resultados e Informações, e
5. Avaliação
A Figura 9 apresenta o Ciclo de Inteligência do CGEE e o relaciona com o
processo de trabalho do Serviço de Inteligência do OBIO. A primeira etapa do
ciclo se refere a identificação da necessidade de informação. Esta é uma
etapa de planejamento (PLAN) e que está descrita por 2 processos da Figura 8.
O primeiro é o monitoramento dos temas e possíveis demandas de estudos adhoc pela Curadoria, o segundo é a definição dos temas por parte da instância de
direção.
A segunda etapa de refere à coleta e armazenamento de dados que será feito
tanto pela curadoria quando por colaboração com os parceiros. A terceira e
quarta fase - explorar, organizar e analisar a informação e produzir
resultados e informação – serão feitas no âmbito do grupo de inteligência com
a possibilidade de colaboração com parceiros. A segunda, terceira e quarta
etapas são do tipo de execução (DO).

Também chamado de Ciclo de Deming ou Ciclo de Shewhart — é uma ferramenta de gestão
que tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos por meio de um circuito de
quatro ações: planejar (plan), fazer (do), checar (check) e agir (act).
1
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Figura 9: Processo de Trabalho – Serviços de Inteligência

A quinta etapa é a de avaliação e será feita pela instância executiva no processo
de aprovação dos documentos produzidos (CHECK). Uma vez aprovado, os
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estudos e boletins serão disponibilizados na plataforma do OBIO. Outras ações
de “Check” e “Act” estão distribuídas pelos processos conforma mostrado na
Figura 8.
Como o Serviço de Inteligência não precisa necessariamente da plataforma
digital para produzir resultados, a equipe interna do OBIO iniciou a produção do
seu primeiro boletim temático. A próxima subseção descreverá a metodologia de
produção.

5.4.1. Boletim Temático – Bioeconomia
Para o primeiro boletim temático foi decidido o tema amplo “bioeconomia” para
identificar como a comunidade acadêmica tem discutido o assunto. Para
identificar a necessidade de informação (etapa 1 do ciclo de inteligência do
CGEE) foi considerado o relatório Panorama da Bioeconomia no Brasil e
Identificação das Áreas Estratégicas (CGEE, 2017b) e as próprias pesquisas
exploratórias da equipe do CGEE. O relatório já havia apontado as dificuldades
de se utilizar apenas o termo “Bioeconomy” nas buscas em bases científicas por
duas principais razões: o tema ser bastante transversal e o próprio
desconhecimento, ou falta de costume, dos pesquisadores em utilizar o termo
mais amplo ao discutir temas específicos, como biocombustíveis, por exemplo.
A equipe do CGEE também realizou um levantamento exploratório com buscas
com as palavras-chaves: bioeconomy, biofuel e bioproduct e identificou a mesma
dificuldade.
Para contornar o problema foi considerada na etapa de coleta e
armazenamento de dados a utilização da metodologia snowball. A metodologia
snowball é empregada para gerar expressões de busca que permitam identificar
produções científicas relacionadas a uma expressão nova e abrangente. As
etapas da metodologia estão descritas na Figura 10.
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Figura 10: Etapas da metodologia snowball

Para explorar, organizar e analisar a informação foram utilizados os softwares
InsightNet e InsightNet Browser desenvolvidos pelo CGEE com ocasionais
importações de planilhas para o Excel.
Para a produção de resultados as análises foram divididas para atender a
estrutura do boletim apresentada na Figura 11. A estrutura do boletim foi
pensada para atender principalmente três temas: bioeconomia nos principais
países produtores de publicações científicas, bioeconomia no Brasil e
caracterização da rede da bioeconomia em 15 clusters temáticos.
Uma vez gerada a primeira versão do boletim ela passou por um processo de
avaliação por todos os membros da equipe do OBIO e por membros de outras
equipes do CGEE, como a equipe do Observatório de Ciência, Tecnologia e
Inovação (OCTI).
As etapas detalhadas do processo de desenvolvimento do Boletim de
Bioeconomia está no Anexo 1 deste relatório.
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Figura 11: Estrutura do Boletim de bioeconomia
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6. Estrutura Analítica do OBIO
A estrutura analítica do projeto (EAP) OBIO foi dividida em 3 fases, sendo a
primeira subdividida em fase 1.1 e fase 1.2 correspondente as atividades
propostas para o ano de 2020 e 2021, respectivamente. A Figura 12 ilustra
resumidamente as três fases do projeto. A EAP completa foi dividida em 3
figuras: 13, 14 e 15 que detalham as fases de estruturação, desenvolvimento e
implantação, e operação, respectivamente.

Figura 12: Fases do projeto
A fase 1.1 se refere ao processo de estruturação do OBIO. Para o ano de 2020
prevê-se a elaboração da proposta de observatório em bioeconomia, produção
do primeiro boletim temático e definição dos processos de trabalho. Essas três
atividades correspondem a entrega de três principais produtos: a Proposta de
Observatório em Bioeconomia, finalizada em setembro de 2020, o Boletim da
Bioeconomia e o Relatório de Desenvolvimento e Implantação do Observatório
em Bioeconomia.
A fase 1.2 correspondente ao ano de 2021 e prevê quatro principais atividades:
o desenvolvimento das metodologias para os serviços do OBIO, o
mapeamento de informações relevantes, a definição de um modelo de gestão
e financiamento e a elaboração de notas técnicas referente ao mapeamento
dos mecanismos e agentes de financiamento para a bioeconomia; ao arcabouço
legal e regulatório de interesse da bioeconomia; e aos investimentos em
inovação em bioeconomia no Brasil.
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Figura 13: Fase de estruturação do OBIO

O desenvolvimento de metodologias para os produtos e serviços do OBIO
dependerá fortemente da atividade de mapeamento de informações
relevantes. Essas informações se referem principalmente aos bancos de dados
existentes sobre produtos, matérias-primas, processos e indicadores em geral
da bioeconomia. Essas informações precisam ser mapeadas e analisadas para
que possa se desenvolver as metodologias para os produtos e serviços.
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A definição de um modelo de gestão e financiamento pode ser separado em
três atividades. A primeira se refere a definição do modelo de negócio do OBIO,
isto implica em definir público-alvo, proposta de valor, canais de comunicação,
formas de receita/financiamento, principais recursos, parcerias e custos. A
segunda se refere a concepção de um modelo de gestão. Este relatório
apresenta uma estrutura de marco administrativo, mas que ainda precisa ser
detalhada em termos de especificação de equipe e nível de participação e
engajamento de parceiros. A terceira se refere à estruturação do financiamento
do projeto, para isso a preposição de valor – especificada no modelo de negocia
– precisa estar clara aos financiadores.
As atividades de elaboração de notas técnicas são mais independentes das
etapas citadas acima, mas podem se beneficiar dos resultados referentes à
atividade de mapeamento de informações. Para a elaboração destes produtos
está sendo considerado a contração de consultores especializados enquanto o
levantamento de informações visa ser uma atividade mista, parte desenvolvida
pela equipe interna do CGEE parte consultoria contratada.
A fase 2 se refere às etapas de desenvolvimento e implantação o que inclui
firmar

parcerias de trabalho, especificar e desenvolver ferramentas para

os serviços do OBIO, definir a arquitetura de informação e desenvolver a
plataforma digital do OBIO.
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Figura 14: Fase de desenvolvimento e implantação.
As atividades da fase dois são etapas-chaves para o atingimento do objetivo final
que é a implantação do site do OBIO. A primeira delas é firmar as parcerias
já mapeadas e integradas no modelo de gestão realizado na fase 1.2. A segunda
se refere a especificação e desenvolvimento das ferramentas do OBIO, isto
significa utilizar os recursos mapeados da fase 1.2 e prototipar as ferramentas
para testes e melhoramentos. Associada a esta etapa, tem-se a definição da
arquitetura de informações. Esta etapa é importante porque, apesar dos
serviços do OBIO se apresentarem de forma separada ao usuário, as
informações deverão estar integradas e passíveis de subsidiar todos os serviços.
Finalmente, a fase três visa a operação do OBIO. Incluindo a disponibilização
de estudos e boletins, monitoramento de indicadores e disponibilização de
informação relevante, atual, precisa e confiável. Esta fase ainda visa processos
de verificação e acompanhamento para possíveis melhorias nos serviços e
produtos do OBIO.
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Figura 15: Fase 3: Operação do OBIO
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7. Cronogramas realizado e propositivo
Com base na EAP apresentada na seção anterior foram gerados os seguintes
cronogramas realizado e propositivo a seguir:

Fase

Tabela 1: Cronograma Realizado
08/
09/
10/
11/
2020 2020 2020 2020

Atividade
Proposta
de
Bioeconomia

Observatório

12/
2020

em

Definição dos Processos de Trabalho
Definição da
Administrativo

Estrutura

de

Marco

1.1 - Estruturação

Definição de Estrutura de Insumos
OBIO
Relatório de desenvolvimento
implantação do OBIO

e

Metodologia para produção de Boletins
Lançamento do 1º Boletim OBIO

*

*Programado para lançamento em dezembro
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Fase

Tabela 2: Cronograma Propositivo

Atividade

1º
2º
3º
4º
1º
tri.
tri.
tri.
tri.
tri.
2021 2021 2021 2021 2022

2º
3º
tri.
tri.
2022 2022

Desenvolvimento
de
metodologias para produtos e
serviços do OBIO
Mapeamento
de
bases
estatísticas do país
Identificação e análise de fontes
de dados
Seleção de dados e indicadores

2 – Desenv. e Implantação 1.2 - Estruturação

Definição modelo de negócio
Concepção de modelo de gestão
Estruturação do financiamento do
projeto
Elaboração de notas técnicas
Firmar parcerias de trabalho
Especificar ferramentas para os
serviços do OBIO
Desenvolver ferramentas para os
serviços do OBIO
Definir
a
arquitetura
de
informação
Desenvolver a plataforma digital
do OBIO
Disponibilização de estudos e
boletins

3 - Operação

Monitoramento de indicadores
Disponibilização de informação
Verificação e acompanhamento
de oportunidade de melhorias
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4º
tri.
2022
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Anexo 1 – Etapas de construção do Boletim de
Bioeconomia
O processo utilizado para realização do mapeamento da produção científica no
Web of Science (WoS), iniciou-se através da aplicação da metodologia snowball,
que tem como objetivo mostrar - de maneira didática e para não-especialistas conteúdos e tópicos tratados por cientistas sobre um assunto pré determinado.
Outros objetivos do exercício são: simplificar e melhorar as revisões literárias,
gerar insumos para buscas em bases de dados e identificar evidências para a
tomada de decisão.
O snowball é realizado a partir de rodadas subsequentes. Inicialmente um termo
é buscado e seus resultados analisados até que se chegue a novas expressões
de busca. A partir da análise dessas novas expressões, estas serão inseridas na
base de dados escolhida e uma nova busca é realizada. Se o resultado for
satisfatório essa amostra poderá conceber dados a serem gerados e
interpretados de forma clara ao final, caso contrário mais uma rodada com novas
expressões encontradas deverá ser realizada.
Para a construção deste boletim que é focado em mapear tendências da
bioeconomia no WoS, o termo utilizado na primeira rodada foi “bioeconomy”.
Abaixo um fluxo de trabalho do que foi realizado para obter os resultados
apresentados no boletim:
1. Foi empregada no Web of Science (WoS) a expressão de busca:
“bioeconomy”;
•

Busca realizada em 05/08/2020 com um total de 1675 resultados

2. Os dados foram exportados de acordo com os seguintes parâmetros:
•

Registro completo com referências

•

Formato: Tagged Data win UTF-8;

3. Os arquivos *.txt do WoS foram importados no InsightNet

4. Foram selecionados os tipos de documentos: artigos, conference papers,
review e early access;
119

5. Os dados obtidos foram processados na ferramenta InsightNet (iN),
recolhendo tanto as palavras-chave (PC) dos autores dos artigos quanto
as PC adicionadas pela equipe do WoS.
6. Foi calculada a rede de coocorrência do conjunto completo de PC com
ocorrências em pelo menos 5 artigos;
7. Foram identificados os trios de PC com maiores números de
coocorrências;
8. Foram selecionadas as PC que aparecem em trios nos documentos por
ordem decrescente de coocorrência. Como teste de consistência, a
sequência foi comparada com os coeficientes de agrupamento das PC,
com base na contagem de triângulos na rede de coocorrências;
9. Foram selecionadas as 7 PC com maiores quantidades de triângulos;
10. Foi feita uma nova consulta com combinação das 7 PC em 35 triplas
diferentes;
11. Foram verificadas na pesquisa avançada do WoS as quantidades de
registros recuperados a partir de cada tripla, equivalente a 20.361 artigos
12. Foi empregada a expressão de busca combinando as triplas por ordem
decrescente de coocorrência (formato da tripla: PCi AND PCj AND PCk):
•

Ex: tripla_1 OR tripla_2 OR tripla_3 OR tripla_4 OR tripla_5...;

13. Os metadados foram exportados no formato do item 2;
14. Os resultados da nova consulta foram adicionados aos dados da consulta
original (registros “semente”) e processados no iN;
15. Foi gerada uma rede de similaridade semântica entre os títulos e resumos
dos artigos e foram calculados os clusters de artigos similares;
16. Foram identificados os registros diretamente conectados (vizinhos,
portanto, com maior similaridade semântica) aos registros da “semente”;
17. Registros não diretamente conectados aos dados da primeira consulta
foram eliminados restando um total de 4640;
18. Da rede de similaridade semântica restante, foi gerada a rede de
coocorrência de PC que ocorreram em pelo menos 10 artigos;
19. Os dados de nomes dos países foram harmonizados no laboratório de
dados do Gephi.
•

P. R. China > China

•

People R China > China
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20. Foram calculadas as métricas de redes: modularidade, centralidade de
autovetor e Coeficiente de Clustering Médio;
21. Os dados foram exportados para o iN Browser e para o Excel e os
resultados foram interpretados.
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Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)
Organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI)

Eixo 2
Estratégia de CTI em Bioeconomia
Este eixo apresenta o conjunto da produção ODBio em relação a
subsídios para a estratégia brasileira de CTI em bioeconomia. Como
principal resultado dessa seção, tem-se a proposição de elementos
para a construção de Política Orientada por Missões (POM) que
resultou no Framework POM para a bioeconomia.
Aqui estão presentes os relatórios:
• Mapeamento das Capacidades Nacionais em Ciência, Tecnologia
e Inovação (CTI) em Bioeconomia
• Proposta de Projetos Estruturantes Orientados por Missões
Estimulando o Potencial da Bioeconomia Brasileira
• Subsídios para a Estratégia brasileira de CTI em Bioeconomia
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1. Introdução
A bioeconomia tem sido investigada por diversos países e instituições diante do
seu potencial promissor (Comissão Europeia, 2012; OCDE, 2019). Para o Brasil
essa oportunidade é ainda maior diante da disponibilidade de matéria-prima e
terras cultiváveis. Para este trabalho será utilizada a definição de bioeconomia
apresentada no relatório do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação
em bioeconomia (PACTI):
“O conjunto de atividades econômicas baseadas na
utilização sustentável e inovadora de recursos biológicos
renováveis (biomassa), em substituição às matériasprimas fósseis, para a produção de alimentos, rações,
materiais, produtos químicos, combustíveis e energia
produzidos por meio de processos biológicos, químicos,
termoquímicos ou físicos, promovendo a saúde, o
desenvolvimento sustentável, o crescimento nacional e o
bem-estar da população.” (PACTI – bioeconomia, 2018)
Este relatório tem o objetivo de compor o conjunto de produtos do mapeamento
das capacidades nacionais em ciência, tecnologia e inovação na bioeconomia.
Neste documento serão detalhados os agentes/programas/iniciativas mapeados
assim como será descrito o processo de categorização e análise de cada destes
agentes/programas/iniciativas.
Na próxima seção serão apresentados os processos de categorização e
organização

do

mapeamento.

Na

seção

3

serão

descritos

os

agentes/programas/iniciativas da rede do Ministério de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicações (MCTIC). Na seção 4 serão descritos outros
agentes/programas/iniciativas relevantes que não fazem parte da rede MCTIC.
Na seção 5 será apresentada uma lista de pesquisadores, gestores e
empreendedores para realizar consultas em apoio ao levantamento das
informações.
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2. Categorização e organização do mapa
2.1.

Categorização dos agentes

Os agentes atuantes na bioeconomia foram divididos entre os que pertencem à
rede do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) e
os que não pertencem (Figura 1). A classificação dos agentes do MCTIC seguiu
a orientação apresentada pelo próprio Ministério (mctic.org.br) em: agência,
conselho, empresa pública, instituto nacional, organização social e unidade de
pesquisa. Já os agentes fora da rede MCTIC foram classificados em:
•

Outros ministérios e governo federal: Incluiu programas, agentes e
iniciativas de outros ministérios, por exemplo, Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

•

Agências de fomento, bancos e fundos: Incluiu as fundações de amparo
à pesquisa e bancos como o BNDES;

•

Terceiro Setor e Entidades de Classe: Organizações de iniciativa privada,
sem fins lucrativos e que prestam serviços de caráter público. São alguns
exemplos de entidades de classe, as confederações, as federações, as
associações, os sindicatos, as cooperativas e as entidades profissionais,
entre outros.

•

Academia: Incluiu universidades, centros de pesquisa e organizações de
ciências;

•

Sistema S: Senai, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST,
SENAT, SESCOOP;

•

Setor Empresarial: Empresas e Start-ups.

•

Atores de Incubação: Incubadoras e parques tecnológicos.
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Agência
Conselho
Empresa Pública

MCTIC

Institutos Nacionais
Organização Social
Unidade de Pesquisa

Agentes

Outros ministérios e Governo Federal
Agências de Fomento/Banco/Fundos
Terceiro Setor e Entidades de Classe
não-MCTIC

Academia
Sistema S
Setor Empresarial
Atores de Incubação

Figura 1: Categorização dos agentes

2.2.

Categorização das relações para com a bioeconomia

Para categorizar as relações entre os agentes e a bioeconomia foram utilizados
inicialmente 5 tipos de fluxos: financeiro (bancos e agências de fomento), de
conhecimento

(centros

de

pesquisa

e

universidades),

de

material

(empresas/centros de pesquisa), de normas e regras (órgãos técnicos e
associações) e de articulação e influência (terceiro setor, empresas, programas,
etc). Essa categoria foi baseada no trabalho de Furtado et al. (2011), onde foram
utilizados os 3 primeiros fluxos para descrever um Sistema Setorial de Inovação.
Para esse trabalho sugere-se uma quarta e quinta categoria. A quarta seria
responsável por descrever as normas e regras para a bioeconomia. Essa
categoria foi pensada para agentes como a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). A quinta se refere as aos agentes que participam da
bioeconomia principalmente através de relações de articulação, como o
Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP).
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A categorização desses fluxos permite a criação de ferramentas visuais para a
análise das relações simultâneas entre os agentes da bioeconomia. Para isso,
propõe-se que esses fluxos sejam classificados por cores2:
•
•
•
•
•

Fluxo Financeiro (amarelo);
Fluxo de Conhecimento (azul);
Fluxo de Material (verde);
Fluxo de Normas e Regras (vermelho);
Fluxo de Articulação e Influência (preto).

2.3.

Categorização dos tipos de capacidade em bioeconomia

As capacidades em bioeconomia foram primeiramente divididas em 4 macro
dimensões, sendo elas: Matéria-Prima, Processo, Produto e Modelo de Negócio.
Essas quatro dimensões estão inseridas no contexto sociotécnico do Brasil. A
dimensão de matéria-prima representa a identificação, produção, transporte e
armazenamento das diferentes matérias-primas para a bioeconomia. O
processo, engloba o tratamento da matéria prima, processo de conversão e
finalização química, assim como legislação e normas para esses novos
processos.

Os

produtos

englobam

materiais

energéticos,

como

biocombustíveis, e não-energéticos, como químicos e bioplásticos. Nessa
dimensão ainda estão inclusos temas como o desempenho, custo, pegada de
carbono e segurança desses produtos. Por fim, a quarta dimensão se refere aos
modelos de negócios e Paisagem Sócio-técnica dentro da bioeconomia no
que tange a criação de estratégias empresariais para a bioeconomia e seu
sistema de inovação. Como mostrado na Figura 2, essas 4 macro dimensões se
inter-relacionam, por exemplo, a escolha do processo é influenciada pelo tipo de
matéria-prima utilizada, o modelo de negócio escolhido depende do tipo e da
variedade dos produtos gerados, o tipo de matéria-prima e o processo utilizado
limitam as possibilidades de produtos que podem ser feitos, e etc.
Essa forma de estruturar a bioeconomia foi desenvolvida pelos professores José
Vitor Bomtempo, Flávia Alves e Fábio Oroski do Grupo de Estudos em
bioeconomia (GEBio) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

2

Podem ser utilizados diferentes tipos de traços considerando leitores com daltonismo.
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Figura 2: Quatro macro dimensões da bioeconomia.

Para uma classificação mais específica das capacidades de inovação na
bioeconomia, sugere-se uma divisão dessas 4 macros dimensões em outras
categorias conforme mostradas na Figura 3. A macro dimensão de matériaprima foi dividida em 4 categorias. A primeira se refere à capacidade relacionada
à identificação e ao estudo de novas espécies de matérias-primas renováveis
(MPR), o que inclui principalmente levantamento de informações sobre a
biodiversidade nacional. A segunda se refere ao estudo de MPRs que já
possuem um volume de produção industrial nacional, como cana-de-açúcar, soja
e eucalipto, assim como seus subprodutos. A terceira categoria se refere à
utilização de resíduos urbanos como matéria-prima para a bioeconomia. A
criação de uma categoria à parte para esse tipo de matéria-prima se justifica por
apresentar elementos específicos de geração, tratamento e coleta diferentes dos
de origem biológica. A quarta categoria se refere às competências associadas à
métodos de produção, coleta, transporte e armazenamento de matérias-primas
de origem vegetal e animal da bioeconomia.
A segunda macro dimensão é de processo e foi dividida em 2 categorias. A
primeira se refere às competências voltadas para a biotecnologia, como
desenvolvimento de novas técnicas e micro-organismos e determinação de
normas e fiscalização. A segunda se refere às competências voltadas para o
desenvolvimento de processos químicos, termoquímicos e físico-químicos como
transesterificação, gaseificação, pirólise e combustão, assim como determinação
de normas e fiscalização.
A macro dimensão de produto foi dividida em 4 categorias referentes aos tipos
dos produtos. São eles: energéticos, como etanol e biodiesel; químicos
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biobased, como aditivos e intermediários químicos; biomateriais, como plásticos
de origem renovável e/ou biodegradáveis; e fármacos de origem renovável.
Por fim, a quarta macro dimensão de modelo de negócios e paisagem sóciotécnica foi dividida em duas categorias: empresas e sistema de inovação. A
primeira categoria trata da competência interna das empresas em desenvolver
estratégias voltadas para a bioeconomia, isto é, o modelo de negócio
propriamente dito. Em segundo lugar tem-se as competências voltadas para os
sistemas de inovação, isto é, o contexto externo às empresas que moldam suas
ações, regras, cultura, nível de conhecimento, etc. Esses sistemas podem ser
setoriais, regionais ou nacionais.

Novas Biomassas

MatériaPrima

Biomassas Estabelecidas
Resíduos Urbanos
Técnicas de Produção

Processo

Bioeconomi
a

Biotecnologia
Não-Biotecnológicos
Energéticos

Bioprodutos
e Serviços

Químicos Biobased

Modelo de
Negócio e
Paisagem
SócioTécnico

Biofármacos

Biomateriais
Empresas
Sistemas de Inovação

Figura 3: Divisão das macro dimensões da bioeconomia

2.4.

Representação visual do mapeamento

As formas de categorização apresentadas nas seções 2.1, 2.2 e 2.3 serão
explicitadas no excel contendo o mapeamento dos agentes. No entanto, como
ferramenta visual, sugere-se uma apresentação como na Figura 4.
É importante destacar que para a construção da Figuras 4 foi utilizado o Power
Point, no entanto, para o resultado final, sugere-se um software de geração de
redes para construir as figuras.
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Figura 4: Exemplo da categorização das relações entre os agentes e a bioeconomia – versão
exemplo.

2.5.

Categorização

utilizando

a

abordagem

de

Programas

Orientados por Missões (POM) em termos de capacidade
Durante a Oficina de Programas Orientados por Missões foram apresentadas as
seis dimensões-chaves que classificam os tipos de capacidades. São elas:
1. Estatal (sócio-política) – SP
2. Técnica-administrativa – TA
3. Política pública – PP
4. Científica-tecnológica – CT
5. Produtiva – PD
6. Mercado (consumidor e financeiro) – MC
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3. REDE MCTIC
A relação entre as competências em bioeconomia e a rede MCTIC foi dividida
em: potencial e direta. As relações potenciais se referem às condições do
agente em atuar em alguma dimensão da bioeconomia, por exemplo, o CNPq é
um agente da rede MCTIC com potencial de incentivar pesquisas em todas as
dimensões da bioeconomia. Já a relação direta, é quando é identificado um
agente, programa, ou iniciativa que já vem atuando, ou terá o objetivo específico
de atuar, em alguma dimensão da bioeconomia. No mapeamento registrado em
excel só estão presentes os agentes/programas/iniciativas com relação direta
com a bioeconomia. Cada um dos agentes/programas/iniciativas mapeados foi
descrito nas seções seguintes como se apresentam em seus veículos oficiais de
divulgação. As fontes de consultas estão registradas no excel.
Como colocado na Figura 1, a rede MCTIC é dividida em Agências, Conselhos,
Empresas Públicas, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, Organizações
Sociais, Unidade de Pesquisa.
•

Agências:
o Agência Espacial Brasileira (AEB):

Relação Potencial por

possivelmente gerar tecnologias que possam ser aplicadas na
bioeconomia.
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico:
Diversos programas com relação direta com a bioeconomia.
Descrição na seção 3.1.
•

Conselhos:
o Comissão Técnica Nacional de Biossegurança: Relação direta com
a bioeconomia. Descrição na seção 3.2.
o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia – CCT: Relação
potencial.
o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(CONCEA) – Relação Potencial.

•

Empresas Públicas
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o Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: Diversos programas
com relação direta com a bioeconomia. Descrição na seção 3.3.
•

Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) – Como estão
associados ao CNPq, também se encontram na seção 3.1.

•

Organizações Sociais
o Centro de Gestão e Estudos Estratégias (CGEE): Possuiu diversas
frentes de atuação, mas possui relação direta através do Eixo
Oportunidades e Desafios da bioeconomia no Brasil. Descrição na
seção 3.4.
o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM):
Relação direta com a bioeconomia principalmente com a macro
dimensão de produtos (energéticos e não-energéticos). Descrição
na seção 3.5.
o Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial –
EMPRAPII:

Possui iniciativas com

relação

direta

com

a

bioeconomia. Seção 3.6.
o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM:
Relação direta com a bioeconomia. Seção 3.7.
o Rede Brasil Biotec – Relação direta. Apresentada na seção 3.14.
•

Unidades de Pesquisa
o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF: Relação Potencial.
o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE:
Relação direta pela linha de atuação: Biotecnologia. Será
apresentado na seção 3.8.
o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA: Relação
direta pelas linhas de atuação: Biodiversidade – o conhecimento da
diversidade biológica da região amazônica e seus aspectos
ecológicos; e, Tecnologia e Inovação – a aplicação do
conhecimento

adquirido

sobre

recursos

naturais

para

o

desenvolvimento de técnicas, processos e produtos que atendam
às demandas socioeconômicas. Será apresentado na seção 3.9.
o Instituto Nacional do Semiárido – INSA: Relação direta pela linha
de atuação: Biodiversidade e uso sustentável. Será apresentado na
seção 3.10.
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o Instituto Nacional de Tecnologia – INT: Relação direta. Será
apresentado na seção 3.11.
o Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG: Relação direta pela linha
de atuação: Biotecnologia e Inovação - Inovação e Transferência
de

Tecnologia,

Propriedade

Intelectual

e

Proteção

ao

Conhecimento. Será apresentado na seção 3.12.
o Instituto Nacional da Mata Atlântica – INMA: Relação direta pelas
linhas

de

atuação:

Conhecimento

da

biodiversidade;

e,

Conservação e uso sustentável. Será apresentado na seção 3.13.
3.1.

CNPq

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), tem como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e
tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros.
3.1.1. Programa ALI – Agentes Locais de Inovação
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE,
através do programa "Agentes Locais de Inovação - ALI", procura de forma
proativa, promover a inovação no setor empresarial. Agentes selecionados e
capacitados pelo SEBRAE atuam na aproximação das empresas com os
provedores de solução. Com perfil multidisciplinar, estes agentes trabalham com
foco na inovação, como extensionistas.
Relação Potencial

3.1.2. Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia (CBAB)
O Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia (CBAB), conhecido em espanhol
pela sigla CABBIO é um programa de integração regional instituído para
consolidar a cooperação científico-tecnológica na área de biotecnologia entre
Brasil e Argentina, com participação do Uruguai e expectativas de extensão a
demais países da América Latina.
Relação direta com a bioeconomia pois busca desenvolver uma competência
básica da dimensão de processo – a biotecnologia, considerada uns dos
principais caminhos para as conversões de recursos biológicos em produtos.
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3.1.3. Programa Mulher e Ciência
O Programa Mulher e Ciência foi lançado em 2005, a partir do trabalho realizado
por um grupo interministerial composto pela Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres (SPM), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da
Educação (MEC), dentre outros participantes.
Objetivos do Programa:
•
•

estimular a produção científica e a reflexão acerca das relações de
gênero, mulheres e feminismos no País;
promover a participação das mulheres no campo das ciências e carreiras
acadêmicas.

Da mesma forma que o ALI (seção 3.1.1) existe uma ferramenta que pode ser
direcionada para o estudo da bioeconomia.
Relação Potencial

3.1.4. Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD)
O Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) representa uma
visão estratégica do Governo Federal, ao articular uma rede de sítios de
referência para a pesquisa científica no tema de Ecologia de Ecossistemas.
Através do PELD, o CNPq fomenta a geração de conhecimento qualificado sobre
os nossos ecossistemas e a biodiversidade que abrigam. O PELD estimula
ainda a transferência do conhecimento gerado para a sociedade civil, visando
contribuir para o desenvolvimento ambientalmente sustentável de nosso país.
Atualmente, conta com apoio financeiro do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) e de onze Fundações Estaduais de
Amparo à Pesquisa. Relação direta com a bioeconomia através do
levantamento de informações sobre a biodiversidade nacional, elemento
diretamente ligado a dimensão de matéria-prima.
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3.1.5. Programa de Pesquisa em Biodiversidade - PPBio
O Programa de Pesquisa em Biodiversidade - PPBio foi criado pelo, então,
Ministério de Ciência e Tecnologia em 2004, e apresenta abrangência nacional,
tendo como objetivo promover o desenvolvimento de pesquisa, a formação e
capacitação de recursos humanos e o fortalecimento institucional na área de
pesquisa e desenvolvimento da diversidade biológica, em conformidade com as
Diretrizes da Política Nacional de Biodiversidade.
O CNPq é responsável por implementar os auxílios e bolsas às propostas
selecionadas por meio de Chamadas públicas e apoiar o MCTIC nas ações de
acompanhamento e avaliação de desempenho dos projetos de pesquisa
organizados em redes. Relação direta com a bioeconomia através do
levantamento de informações sobre a biodiversidade nacional, elemento
diretamente ligado a dimensão de matéria-prima.

3.1.6. Ciências

sem

fronteiras

e

Cooperação

Internacional

–

Atualmente desativado
Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação,
expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da
competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.
A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas
respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino
Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.
A Cooperação internacional tem como missão "Fortalecer e aperfeiçoar a
colaboração internacional em C,T&I, mobilizando competências no Brasil e no
exterior, contribuindo para a qualificação de pessoas e promovendo pesquisa,
desenvolvimento e inovação"
Na CGCIN - Coordenação-Geral de Cooperação Internacional do CNPq, a
cooperação científica e tecnológica internacional é empreendida por meio do
apoio à mobilidade de pesquisadores no desenvolvimento conjunto de
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pesquisas, a capacitação em alto nível de recursos humanos, além de
participação em organismos internacionais.
A Atuação da CGCIN está centrada em financiamento a Projetos conjuntos de
pesquisa (intercâmbio científico e tecnológico interinstitucional) e visitas
científicas.
Atualmente desativado - Relação Potencial

3.1.7. Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT)
Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia visam agregar, de forma
articulada, os melhores grupos de pesquisa na fronteira da ciência e em áreas
estratégicas para o desenvolvimento sustentável do país; impulsionar a pesquisa
científica básica e fundamental competitiva internacionalmente; estimular o
desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica de ponta associada a
aplicações para promover a inovação e o espírito empreendedor.
O Programa também visa atender a políticas públicas do Governo Federal, não
só pela Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas da mesma
forma outras políticas públicas, como: o Plano Brasil Maior, o Plano Nacional de
Educação, o Plano Nacional da Saúde, a Agenda Nacional de Prioridades de
Pesquisa em Saúde e a Política Nacional para o Agronegócio.
Os institutos se dividem em oito áreas:
•

Agrária;

•

Energia;

•

Engenharia e Tecnologia da Informação;

•

Exatas e Naturais

•

Humanas e Sociais

•

Ecologia e Meio Ambiente;

•

Nanotecnologia, e

•

Saúde.

•
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3.1.7.1.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade

e Produtos Naturais
O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade e Produtos
Naturais (INCT-BioNat) constitui uma rede de pesquisas interdisciplinares
voltadas para a química de produtos naturais da biodiversidade brasileira. O
Instituto é formado por 50 pesquisadores pertencentes a 16 universidades
brasileiras e 2 Institutos de pesquisas. Atuam ainda mais de uma centena de
jovens pesquisadores, estudantes e técnicos, constituindo-se na maior rede de
pesquisas em produtos naturais do Brasil. Existem ainda colaborações
internacionais estabelecidas com pesquisadores da África do Sul, Austrália,
Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Suíça.
Relação direta
3.1.7.2.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Tecnologias de

Irrigação
Em novembro de 2008 foi criado o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Engenharia da Irrigação - INCT-EI, concebido para contribuir com o
aprimoramento do setor de irrigação no país, estimular as pesquisas aplicadas,
acelerar o processo de difusão da tecnologia aos agricultores de pequeno porte
e oferecer serviços de alta qualidade a empresas e clientes que queiram avaliar
seus sistemas e produtos.
O INI (Instituto Nacional de Irrigação) conta com uma equipe experiente de
profissionais ligados ao mercado e de pesquisadores doutores que direcionarão
toda a pesquisa para o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias.
Seus gestores têm vasto conhecimento na área, contando com docentes e
pesquisadores de outras instituições; sendo assessorados por uma equipe
sediada em centros de excelência na Europa.
O INI veio para se transformar em um centro de referência e de excelência, com
abrangência nacional e internacional, para todos aqueles que buscam o uso
racional dos recursos hídricos e energéticos disponíveis nos meios de produção
agrícolas.
Relação direta
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3.1.7.3.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Frutas Tropicais

Desenvolver know-how tecnológico por meio da agregação de recursos
humanos especializados nas diferentes áreas de estudos em ciência e
tecnologia de frutos tropicais, de diferentes instituições de ensino e pesquisa,
com a finalidade de construção do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de
Frutos Tropicais (INCT-FT), que se dedique à elaboração de produtos
promissores (sucos pronto para beber, sucos em pó, frutas minimamente
processadas, frutas desidratadas, frutas in natura revestidas com biofilmes, e
essências de frutas), utilizando frutas tropicais e subtropicais de larga produção
(abacaxi, mamão, caju, manga e acerola), de escala produtiva média (cajá,
umbu, sapoti, mangaba, açaí e cupuaçu) e de frutas exóticas de pequena escala
de produção (guajuru, pulsar, seriguela, jambo e cajarana) na Região Nordeste,
visando à sua comercialização com ênfase na exportação dos produtos
desenvolvidos.
A relação direta com a bioeconomia se dá principalmente pela linha de
pesquisa: Desenvolvimento de filmes e revestimentos comestíveis à base de
frutas.

3.1.7.4.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Agrária - INCT em

Entomologia Molecular
O INCT-EM tem como missão promover a pesquisa científica de alta qualidade,
a educação e a difusão do conhecimento dentro do contexto da entomologia
contemporânea.
Assim, o INCT-EM tem os seguintes objetivos:
•

Ampliar o conhecimento entomológico fundamental, com ênfase no
estudo de vetores de doenças (humanas, veterinárias e de plantas) e
pragas agrícolas e transformar o Brasil em um dos países líderes na
pesquisa na área de Entomologia Molecular no mundo.

•

Contribuir para o desenvolvimento de novas metodologias para a
vigilância e o controle de vetores e pragas.
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•

Ampliar a formação de pessoal científico qualificado na área de
entomologia molecular.

A relação é direta pois trata de uma etapa do processo produtivo de matériaprima para a bioeconomia.
3.1.7.5.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Energia Elétrica

- INCT-INERG
Objetivos:
•

Motivar a criatividade de acordo com o Plano Nacional para a Inovação e
Transferência de Tecnologia.

•

Desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas na fronteira do
conhecimento.

•

Promover a qualificação de recursos humanos especializada em
programas Stricto e Latu Sensu de pós-graduação.

•

Estimular os alunos das escolas primárias e secundárias para o interesse
em questões científicas e tecnológicas.

•

Ser um centro internacional de excelência em pesquisa, desenvolvimento,
tecnologia e inovação para o setor de energia elétrica.

A relação direta com a bioeconomia se dá principalmente pela linha de
pesquisa: Fontes Alternativas de Energia.
3.1.7.6.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Energia e

Ambiente - INCT-E&A
O INCT de Energia e Ambiente é uma rede nacional de grupos de pesquisa,
formada para estudar, de forma concertada, a preparação de biocombustíveis,
associada à valorização dos co-produtos; a formulação e certificação de
combustíveis e de misturas de combustíveis fósseis e biocombustíveis; a
combustão em motores estacionários e em dinamômetro de rolos; e o impacto
dos gases e material particulado (em escala micrométrica e nanométrica)
emitidos na atmosfera de centros urbanos brasileiros.
A temática em estudo ocupa posição de destaque no Plano de Aceleração da
Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) e é transversal a alguns dos temas
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estratégicos do plano de ação de C,T&I, por exemplo, Biocombustíveis,
Nanotecnologia, Hidrogênio e Fontes Renováveis de Energia e Petróleo.
Relação direta com produtos e processos da bioeconomia.
3.1.7.7.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol

Objetivos:
I - Melhorar a produtividade e a resistência aos estresses bióticos e abióticos em
cana-de-açúcar;
II - Desenvolver as bases teóricas para obter a expressão de hidrolases e outras
enzimas importantes na degradação da parede celulares in vivo e in vitro em
diferentes sistemas biológicos e entender a ação destas enzimas em
polissacarídeos de parede celular.
III - Caracterizar e produzir microrganismos com produtividade melhorada de
enzimas com alto desempenho tanto para digerir polissacarídeos de parede
celular quanto para fermentar açúcares como oligossacarídeos e pentoses.
IV - Transferir ativamente o conhecimento produzido no programa através de
ações afirmativas de comunicação com outros INCTs, comunidade científica,
indústria e sociedade, inclusive pela formação de especialistas, sejam eles
graduandos em iniciação científica, cursos de pós-graduação e divulgação em
revistas populares, jornais, livros, revistas e websites.
V - Prover informações que permitam dobrar a produção de bioetanol no Brasil
em 10 anos.
Relação direta, pois trata de um dos principais produtos da bioeconomia
brasileira: o biocombustível etanol.
3.1.7.8.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Energia,

Ambiente e Biodiversidade - INCT-CEAB
Tem o objetivo de promover, através de colaborações institucionais e culturais,
a pesquisa cientifica multidisciplinar e o ensino de excelência relacionados aos
tópicos de energia-ambiente-biodiversidade. Relação direta através da linha de
pesquisa: linhagens lignocelulolíticas para produção de biocombustível.
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3.1.7.9.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Energias

Renováveis e Eficiência Energética da Amazônia - INCT-EREEA
O Instituto de Energias Renováveis e Eficiência Energética da Amazônia,
formado inicialmente por oito membros, sendo seis grupos pertencentes a três
instituições de ensino e pesquisa e duas empresas do setor elétrico atuantes na
Amazônia. A participação desses grupos e empresas no Instituto deve-se ao fato
de estarem eles entre aqueles com maior conhecimento da Região e seus
problemas relacionados ao atendimento energético, especialmente no que diz
respeito à energia elétrica. Além desses, o Instituto contará ainda com o apoio
de dois grupos de instituições de ensino e pesquisa do exterior, que já vêm
trabalhando em projetos conjuntos com alguns dos grupos nacionais e contam
com extensa experiência teórica e prática na área de fontes renováveis de
energia. Relação direta através das linhas de pesquisa: Geração de Energia
com Fontes Renováveis; e Processos de Combustão e Gaseificação de
Biomassa.
3.1.7.10. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Catálise em
Sistemas Moleculares e Nanoestruturados - INCT-Catálise
O INCT de Catálise em Sistemas Moleculares e Nanoestruturados (INCT-CMN)
tem por finalidade a consolidação e promoção do desenvolvimento da área de
catálise para as diversas atividades industriais e de pesquisa no país. Relação
direta através da linha de pesquisa: Oleoquímica e Biodiesel.
3.1.7.11. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Materiais
Complexos Funcionais – INOMAT
A missão do Inomat é criar conhecimento na fronteira científica em materiais
complexos funcionais e utilizar esse conhecimento na criação de produtos e
processos industriais inovadores, trabalhando com parceiros industriais. Para
poder cumprir sua missão, o Inomat mantém as seguintes linhas de pesquisa:
•

Sistemas-modelo e módulos básicos de construção de materiais.

•

Sistemas químicos e materiais nanoestruturados funcionais.

•

Materiais para energia e tecnologias de informação.

•

Materiais catalíticos.
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•

Materiais derivados da biodiversidade e de resíduos do agronegócio.

•

Materiais

eletrizados,

mecanismos

de

eletrização

e

processos

eletrostáticos.
•

Metodologias de caracterização. Materiais determinam os avanços
tecnológicos e econômicos, como se observou com os plásticos,
borrachas e semicondutores no século 20. A atual fronteira científica da
nanotecnologia mostra um grande número de oportunidades de
desenvolvimento

de

materiais

necessários

para

satisfazer

as

necessidades colocadas pelas políticas de inclusão social e de
sustentabilidade econômica.

3.1.7.12. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Políticas
Públicas, Estratégia e Desenvolvimento - INCT-PPeD
O INCT de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento está sediado na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Instituto de Economia, e
engloba grupos de pesquisa em políticas públicas, inovação, propriedade
intelectual e desenvolvimento sustentável. Possui um programa de pósgraduação no tema, o Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas,
Estratégias e Desenvolvimento, criado em 2008, que funciona como um centro
de articulação de vários programas de pós-graduação das áreas de ciências
sociais e humanidades.
Participam do INCT-PPED professores, pesquisadores, doutorandos e
mestrandos dos programas de pós-graduação da UNICAMP (Instituto de
Economia e PPCT do Instituto de Geociências), da Universidade Federal
Fluminense (Ciência Política), da Universidade Federal de Juiz de Fora (Ciências
Sociais), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Curso de Pósgraduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - CPDA), IESP/UERJ,
além de consultores internacionais.
Relação direta através da linha de pesquisa: Políticas Públicas, Instituições e
Dinâmica Tecnológica. Objetivos: Dinâmica tecnológica do agronegócio,
inovação e PI, conflitos de interesse. Caminhos nacionais próprios (VOCS),
presença do Estado e instituições públicas de pesquisa; Biodiversidade e
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Recursos Naturais e Culturais. Objetivo: Políticas ambientais (dimensão
regulatória, parcerias Estado-sociedade civil/empresários) e políticas de
desenvolvimento, versus compromissos internacionais assumidos: distintos
caminhos e escolhas possíveis (VOCS);
3.1.7.13. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Herbário Virtual da
Flora e dos Fungos
O INCT Herbário Virtual da Flora e dos Fungos tem como missão prover à
sociedade em geral, ao poder público e comunidade científica em especial,
infraestrutura de dados de qualidade de acesso público e aberto integrando as
informações dos acervos dos herbários do país e repatriando dados sobre
coletas realizadas em solo brasileiro, depositadas em acervos no exterior.
Relação direta com a bioeconomia através do levantamento de informações
sobre a biodiversidade nacional.
3.1.7.14. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Hymenoptera
Parasitoides da Região Sudeste Brasileira - INCT-Hympar
Sudeste
O Hympar Sudeste é um centro de investigação e gestão da biodiversidade da
Região Sudeste brasileira, idealizado para apoiar os esforços para o
conhecimento

da

diversidade

biológica

brasileira

e

promover

a

sua

sustentabilidade.
O instituto trabalha sob a premissa de que a melhor maneira para conservar a
biodiversidade é estudá-la, valorizá-la e aproveitar as oportunidades que esta
oferece para melhorar a qualidade de vida do homem. Nesta ação, envolverá
universidades, empresas, institutos de pesquisa e outras entidades públicas e
privadas nacionais e internacionais.
Relação direta com a bioeconomia através do levantamento de informações
sobre a biodiversidade nacional.
3.1.7.15. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - da Biodiversidade
e Uso da Terra na Amazônia
Este INCT foi criado como uma rede de pesquisa interdisciplinar e multi
institucional com a missão de produzir pesquisas que permitam fornecer as
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bases científicas para práticas econômicas sustentáveis, educação para
sustentabilidade e apoio a políticas públicas para a Amazônia. Seu eixo de
atuação é a análise dos impactos socioambientais e o desenvolvimento de
estratégias de uso sustentável, que envolvem ampla articulação com diversos
segmentos da sociedade. Os trabalhos realizados neste INCT se apoiam em
uma abordagem interdisciplinar capaz de produzir efeitos sobre o planejamento
territorial, a definição de estratégias de conservação, o estímulo de práticas
econômicas mais sustentáveis do ponto de vista socioambiental e o
compartilhamento amplo e democrático das informações científicas produzidas.
Relação direta com a bioeconomia através do levantamento de informações
sobre a biodiversidade nacional e técnicas sustentáveis de produção de matériaprima.

3.1.7.16. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Centro de Estudos
Integrados da Biodiversidade Amazônica - INCT-CENBAM
O INCT-CENBAM está coordenando uma rede de instituições amazônicas e
extra-amazônicas envolvidas em estudos de biodiversidade. O principal objetivo
é a integração da pesquisa da biodiversidade amazônica em cadeias científicatecnológicas eficientes e produtivas.
Relação direta com a bioeconomia através do levantamento de informações
sobre a biodiversidade nacional.

3.1.7.17. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos do Meio
Ambiente - INCT-EMA
A principal missão do INCT-EMA é a de proporcionar um ambiente
multidisciplinar, investigando a solução dos problemas ambientais do mundo
real, em harmonia com os setores público e privado da sociedade. A linha de
pesquisa que permite uma relação direta com a bioeconomia é: Projeto de
Bioenergia de Algas;
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3.1.7.18. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - de Madeiras da
Amazônia
O INCT Madeiras da Amazônia é um Centro Nacional de Pesquisas e Inovação
de

Madeiras

da

Amazônia

que

apresenta

como

meta

principal

o

desenvolvimento e execução de estudos de manejo florestal e aproveitamento
por meio de processos industriais da madeira e dos seus resíduos. A associação
do manejo à tecnologia de processamento. O projeto iniciado em 2009 tem
duração prevista de cinco anos e busca socializar o conhecimento e transferir
tecnologia que permita dobrar o rendimento da madeira amazônica. Um dos
produtos de maior liquidez econômica extraído da floresta.
Diversas linhas de pesquisa justificam a relação direta com a bioeconomia: 4.
Desenvolvimento tecnológico de processamento de madeiras; Desenvolvimento
de tecnologia de produtos de madeiras sólidas e reconstituídas de alta qualidade;
Desenvolvimento de produtos alternativos para aproveitamento de resíduos da
indústria madeireira; Desenvolvimento de técnicas inovadoras para produtos de
alta qualidade e maior valor agregado.

3.1.7.19. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Tecnologias
Ambientais para valoração de resíduos e Materiais Renováveis
O INCT Midas é um projeto dentro do Programa Institutos Nacionais de Ciência
e Tecnologia do CNPq que tem como objetivo o desenvolvimento de ciência
aplicada nas áreas de química, engenharia, materiais e processos que gerem
tecnologias ambientais de alto potencial aplicado para a valoração de resíduos
e materiais renováveis. Além da pesquisa, o INCT Midas visa a transferência das
tecnologias geradas para o setor privado.
O INCT Midas também propõe um programa de formação empreendedora, com
o objetivo de disseminar a mudança de mindset em discentes e docentes de
instituições de pesquisa do Brasil e atividades para a divulgação da ciência no
ensino médio.
Relação direta pelo uso de resíduos e matérias-primas renováveis.
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3.1.7.20. Instituto

Nacional

de

Ciência

e

Tecnologia

–

Ativos

biotecnológicos aplicados à seca e pragas de culturas relevantes
O "INCT Biotecnologia aplicada ao estresse de plantas" se propõe a integrar
diversos grupos de pesquisa do País, com parcerias internacionais, com
experiência na área de fisiologia vegetal, transcriptoma, epigenética, proteômica,
bioinformática e genômica funcional, com o objetivo de criar uma rede
multidisciplinar e multinstitucional de excelência nacional e internacional para
gerar ativos biotecnológicos aplicáveis às culturas de milho, soja e algodão,
visando a tolerância à seca e ao controle de pragas. A proposta inclui a utilização
de diferentes abordagens focadas na prospecção, isolamento, caracterização e
validação funcional de genes/moléculas, envolvidos com a resistência/defesa às
pragas e com a tolerância ao déficit hídrico.
Os ativos gerados serão oportunamente utilizados para o desenvolvimento de
produtos biotecnológicos, como bioinseticidas e plantas geneticamente
modificadas de soja, algodão e milho com tolerância/resistência múltipla aos
estresses em estudo (piramidização). Além dos ativos gerados nesse projeto, o
conhecimento mais aprofundado dos fatores moleculares e fisiológicos
relacionados à tolerância a seca e sua interação com as pragas e demais
estresses ambientais, contribuirão para a prevenção, mitigação e adaptação a
impactos previstos pelas mudanças climáticas.
Relação direta com o uso da biotecnologia e geração de biomateriais.

3.1.7.21. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ecologia,
Evolução e Conservação da Biodiversidade – INCT EECBio
O Instituto Nacional de Ciência & Tecnologia (INCT) em Ecologia, Evolução e
Conservação da Biodiversidade (EECBio) foi criado a partir da Chamada
MCTI/CNPq/CAPES/FAPs 016/2014, com financiamento do CNPq e FAPEG. O
principal objetivo do EECBIO é criar, ampliar e formalizar redes de cooperação
entre mais de 120 pesquisadores de diferentes instituições do Brasil e do exterior
atuando em diferentes áreas do conhecimento sobre biodiversidade, facilitando
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assim o intercâmbio de ideias em termos de métodos, teorias e fornecendo
subsídios para solução de problemas de conservação.
Em termos práticos, espera-se promover a integração do conhecimento da
biodiversidade em diferentes escalas espaciais, temporais e níveis da hierarquia
biológica, por meio do desenvolvimento, aplicação, avaliação e divulgação de
métodos inovadores para a obtenção e análise de dados em biodiversidade.
Visa-se assim uma melhor compreensão dos padrões e processos ecológicos e
evolutivos envolvidos na origem e manutenção da biodiversidade, bem como a
otimização de estratégias para sua conservação com base em evidências sobre
efeitos antrópicos, especialmente causados por mudanças climáticas, invasões
biológicas e mudanças no uso do solo. Ao mesmo tempo, espera-se que a
integração de pesquisadores e estudantes por meio do EECBio melhore a
capacitação de profissionais atuando nas diferentes áreas da biodiversidade no
Brasil.
Relação direta com a bioeconomia através do levantamento de informações
sobre a biodiversidade nacional.

3.1.7.22. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Biologia Sintética
O INCT-BioSyn foi criado e financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e
Inovação do Brasil. As instituições envolvidas incluem a EMBRAPA, a Fiocruz e
o Instituto Tecnológico Vale e atuarão em estreita colaboração com a
Universidade de Brasília, a Universidade de Campinas e a UMIP GenClima.
As tecnologias e as abordagens experimentais utilizadas neste INCT estão em
diferentes estágios de maturidade. As tecnologias da base do conhecimento,
especialmente as ciências da medicina e a bioinformática, são amplamente
utilizadas pela comunidade. Ainda assim, avanços significativos nessas
tecnologias são esperados nos próximos anos. Atualmente, estão sendo
produzidos pequenos circuitos, mas a automação de sua produção ainda é um
grande desafio. O mesmo acontece com a produção de novos genes e células
sintéticas que ainda não estão disseminadas.
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Espera-se que a atividade da INCT BioSyn resulte no desenvolvimento e domínio
de várias novas tecnologias, plataformas tecnológicas e produtos. Todos têm um
grande potencial de incorporação pela indústria da biotecnologia.
Relação direta pelo uso da biotecnologia em produtos da bioeconomia.

3.1.7.23. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Estações
Sustentáveis de Tratamento de Esgoto – INCT EPE Sustentáveis
O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em ETEs Sustentáveis (INCT ETEs
Sustentáveis) foi criado com o intuito de se tornar um centro de referência
nacional e internacional para questões relacionadas ao tratamento de esgoto
sanitário, de forma a contribuir para a promoção de mudanças estruturais e
estruturantes nos serviços de esgotamento sanitário, através da capacitação
profissional, do desenvolvimento de soluções tecnológicas apropriadas às
diversas realidades nacionais, da construção de conhecimento e sua
transmissão para a sociedade, órgãos governamentais e empresariais.
Linha de pesquisa que configura uma relação direta: Caracterização da
variabilidade da produção e constituição do biogás em ETEs; Desenvolvimento
de sistemas simplificados de tratamento de biogás; Desenvolvimento de técnicas
para controle de emissões gasosas e aplicação de modelos numéricos a fim de
avaliar a dinâmica de dispersão atmosférica de poluentes emitidos por ETEs.
.
3.1.7.24. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Geração
Distribuida de Energia Elétrica – INCT – GD
Em 2014, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), através do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em
parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), com diversas instituições e com as Fundações de Amparo à Pesquisa,
no caso a do Rio Grande de Sul (FAPERGS), divulgou a CHAMADA INCT –
MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014 e convidou a comunidade cientifica
brasileira a apresentarem propostas com o objetivo de apoiar atividades de
pesquisa de alto impacto científico em áreas estratégicas para a busca de
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solução de grandes problemas nacionais. Nesse sentido, o Programa de Pósgraduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa
apresentou projeto voltado para implantação de uma rede de pesquisa na área
de geração distribuída de energia elétrica, com vistas a contribuir para a redução
da defasagem científico-tecnológica existente no Brasil. O projeto intitulado
INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM GERAÇÃO
DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA (INCT-GD). Atendendo a todos os
requisitos e etapas da chamada 16/2014 a proposta obteve recomendação
favorável dos órgãos financiadores e teve sua implantação a partir de janeiro de
2017.
Linha de pesquisa que configura uma relação direta: Linha de Pesquisa 2 Desenvolvimento de Conversores Estáticos para Condicionamento da Energia
Produzida por Fontes de Energias Renováveis
3.1.7.25. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Tecnologias
Ecoeficientes avançadas em produtos cimentícios – INCT –
CEMtec
A ambição do CEMtec é desenvolver novas tecnologias, ecoeficientes que sejam
viáveis: é a aplicação destas tecnologias em escala industrial que devera trazer
benefícios de mitigação ambiental e geração de riqueza para a sociedade. As
prioridades são a redução da pegada de CO2 e redução de recursos naturais,
seja pela desmaterialização – redução da massa dos produtos, seja pela
reciclagem. O uso de incorporador de ar, fibras e desenvolvimento de novas
nano-particulas, ferramentas de projeto de formulações considerando o
comportamento reológico, desempenho mecânico e impacto ambiental são
áreas de atuação especifica.
A equipe do CEMtec tem experiência em pesquisa e desenvolvimento em
cimento, concreto, componentes de fibrocimento (processo Hatscheck) e
concreto, argamassas colantes e de revestimento. Atualmente desenvolvendo
soluções de ultra-high performance concrete (UHPC), material de grande
resistência, baixa porosidade que permite construção de produtos leves, com
foco em reduzir a pegada ambiental e o custo do produto.
Relação direta na pesquisa em biomateriais.
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3.1.7.26. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Semioquímicos Na
Agricultura
O INCT Semioquímicos na Agricultura tem como desafio reduzir a utilização de
agroquímicos, preservando o meio ambiente para uma agricultura sustentável.
O tema pesquisado é multidisciplinar compreendendo estudos de química de
voláteis de insetos e de plantas, criação artificial e estudo de biologia e
comportamento de insetos e integração com outros métodos de controle de
pragas agrícolas. O objetivo do grupo, formado por pesquisadores de diferentes
estados brasileiros e do exterior, é diminuir a dependência externa
desenvolvendo bases tecnológicas para a identificação, síntese e uso de
semioquímicos (insetos e plantas) na agricultura brasileira. Paralelamente o
Instituto contribui para o equilíbrio regional desta área no Brasil, com ênfase à
formação de recursos humanos e de jovens pesquisadores.
Relação direta com pesquisas em novas técnicas de produção.
3.1.7.27. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Tecnologias microrganismos promotores do crescimento de plantas visando
a sustentabilidade agrícola
O INCT “Microrganismos Promotores do Crescimento de Plantas Visando à
Sustentabilidade Agrícola e à Responsabilidade Ambiental (MPCPAgro)” (CNPq,
CAPES) faz um importante lançamento no Show Rural da Coopavel, que
acontece entre os dias 05 e 09/02, em Cascavel.
A tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa Soja (Londrina), em parceria com a
empresa Total Tecnologia (Curitiba), no contexto do INCT e consiste no
desenvolvimento de um inoculante contendo estirpes selecionadas de
Azospirillum brasilense para braquiárias. Pesquisas desenvolvidas em
pastagens recebendo doses baixas de fertilizante nitrogenado (40 kg de N/ha)
em associação com o inoculante resultaram em incremento de 15% na produção
de biomassa e de 25% no teor de proteína das forragens.
Relação direta com pesquisas em novas técnicas de produção.
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3.1.7.28. Instituto Nacional de Ciência Tecnologia - Rede norte nordeste
de fitoprodutos – inct rennofito
O INCT-RENNOFITO se propõe a integrar os conhecimentos científicos,
tecnológicos e inovadores na área de fitofármacos envolvendo o uso sustentável
da biodiversidade para produção de insumos farmacêuticos ativos de origem
vegetal e os respectivos fitomedicamentos, fitocosméticos e fitonutracêuticos.
Relação direta com pesquisas em biofármacos.
3.1.8. Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência – PRONEX
Criado em 1996 pelo DECRETO Nº 1.857, DE 10 DE ABRIL DE 1996, o
PRONEX é um instrumento de estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento
científico e tecnológico do País, por meio de apoio continuado e adicional aos
instrumentos hoje disponíveis, a grupos de alta competência, que tenham
liderança e papel nucleador no setor de sua atuação.
Núcleos de Excelência são grupos organizados de pesquisadores e técnicos de
alto nível, em permanente interação, com reconhecida competência e tradição
em suas áreas de atuação técnico-científica, capazes de funcionar como fonte
geradora e transformadora de conhecimento científico-tecnológico para
aplicação em programas e projetos de relevância ao desenvolvimento do país.
Nas duas edições inicias o PRONEX promoveu concorrência pública de âmbito
nacional, enquanto que nas demais edições promoveu editais em parceria com
Entidades Parceiras Estaduais (EPEs).
Relação Potencial
3.1.9. Sistema Nacional de Pesquisa em Biodiversidade - SISBIOTA
BRASIL
Criado pelo CNPq em 2009, o Programa "Sistema Nacional de Pesquisa em
Biodiversidade" - SISBIOTA BRASIL - tem o desafio de alcançar novos
patamares para a pesquisa sobre a biodiversidade brasileira.
O objetivo é ampliar a competência técnico-científica e a abrangência temática
e geográfica das pesquisas em biodiversidade no Brasil incrementando a
capacidade nacional de gerar conhecimento em escala e de modo mais
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convergente e articulado, com maior aporte de recursos para pesquisa, formação
de recursos humanos e estruturação de base de dados e de informações sobre
a nossa Biodiversidade.
Relação direta associada à dimensão de matéria-prima da bioeconomia
3.1.10.

Plantas do Brasil: Resgate Histórico e Herbário Virtual para o

Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira – REFLORA
O Programa "Plantas do Brasil: Resgate Histórico e Herbário Virtual para o
Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira - REFLORA" tem como
objetivo resgatar e disponibilizar para o Brasil e para o mundo imagens e
informações de amostras da flora brasileira coletadas até o século XVIII, XIX e
XX por missões estrangeiras, depositadas no Royal Botanic Gardens de Kew
(RBGK) da Inglaterra, e Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN)
- França.
Relação Potencial
3.1.11.

Rede PRÓ CENTRO-OESTE

A Rede Centro Oeste de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação - Rede PROCENTRO-OESTE foi instituída por meio da Portaria Interministerial nº 1.038, em
10 de dezembro de 2009. Esta rede objetiva a formação de recursos humanos e
a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e de inovação que
possam contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região Centro-Oeste.
A Rede PRO-CENTRO-OESTE é formada pelas instituições de ensino e
pesquisa dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito
Federal, suas respectivas Secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia e
Fundações de Amparo à Pesquisa. É dirigida por um Conselho Diretor,
gerenciada por uma Secretaria Executiva, assessorada por um Comitê Científico
e Comitês Locais. A Rede terá duração de 05 (cinco) anos, a partir da data de
publicação da Portaria de criação, podendo ser renovada, a critério do Ministro
de Estado da Ciência e Tecnologia, observados os indicadores apontados por
uma comissão independente de avaliação, criada especificamente para este fim.
Em 2010, por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, o
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Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, as
Fundações de Amparo à Pesquisa - FAP's da Região Centro-Oeste, o Ministério
da Educação - MEC e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES, foi lançada uma chamada de projetos (Edital 31/2010) cujo
objetivo é apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que possam
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do
País e, em especial, que possa fortalecer e consolidar a formação de recursos
humanos e a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e de
inovação, favorecendo o desenvolvimento sustentável da Região Centro-Oeste,
tendo em vista a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais do
Cerrado e do Pantanal. O Edital 31/2010 está vigente e apóia 131 projetos de
pesquisa na Região Centro-Oeste do Brasil nas seguintes linhas de pesquisa:
Linha 1 - Ciência, Tecnologia e Inovação para Sustentabilidade da Região
Centro-Oeste; Linha 2 - bioeconomia e Conservação dos Recursos Naturais e
Linha 3 - Desenvolvimento de Produtos, Processos e Serviços Biotecnológicos.
Por possuir uma linha específica para bioeconomia, a Rede PRÓ CENTROOESTE tem uma relação direta com a bioeconomia.
3.1.12.

Programas Institucionais de Iniciação C&T

A bolsa de Iniciação Científica é uma modalidade concedida pelo CNPq desde
sua fundação em 1951. O principal objetivo da bolsa era, inicialmente, despertar
jovens talentos para a ciência. Ao longo do tempo, os objetivos dessa
modalidade foram ampliados e diversificados. Atualmente, a Iniciação Científica
é concedida por meio de programas institucionais via Chamadas Públicas de
propostas lançadas periodicamente. Atualmente, existem os programas
institucionais de iniciação científica, cuja concessão é feita às instituições que se
candidatam por meio de Chamadas Públicas de propostas lançadas
periodicamente.
Os programas institucionais dirigidos aos estudantes do Ensino Superior são: o
PIBIC, o PIBIC-Af, o PICME e o PIBITI. Os programas voltados para os
estudantes do Ensino Médio e Fundamental são: a PIC-OBMEP, o IC-Jr/FAPs e
o PIBIC-EM.
Relação Potencial
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3.1.13.

Rede de Biotecnologia e Biodiversidade da Amazônia Legal

A Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal - BIONORTE,
instituída por meio da Portaria MCT nº 901, de 04 de dezembro de 2008, objetiva
integrar competências para o desenvolvimento de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação e formação de doutores, com foco na
biodiversidade e biotecnologia, visando gerar conhecimentos, processos e
produtos que contribuam para o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Legal. É integrada por instituições de ensino e pesquisa da Amazônia Legal,
cujos projetos de pesquisa visam produzir impactos socioeconômicos e melhorar
a qualidade de vida da população da Amazônia brasileira. É dirigida por um
Conselho Diretor, gerenciada por um Coordenador Executivo e assessorada por
um Comitê Científico. A previsão de duração é de seis anos, a partir da data de
publicação da Portaria, podendo ser renovada, a critério do Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia, mediante indicadores de uma Comissão Independente
de Avaliação.
Em 2009, o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, o Fundo Setorial da
Amazônia - CT-AMAZÔNIA e o Fundo Setorial de Biotecnologia - CT-BIOTEC,
por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

-

CNPq,

lançaram

o

Edital

MCT/CNPq/FNDCT-AÇÃO

TRANSVERSAL/CT-AMAZÔNIA/CT-BIOTEC/BIONORTE

Nº

066/2009.

Ao

todo, foram aprovados 20 projetos, com duração de 36 meses. As Fundações de
Amparo à Pesquisa - FAPs e as Secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia
- SECTs da Amazônia Legal também participam da Rede, cofinanciando as
propostas aprovadas cujas instituições executoras estejam sediadas em seus
respectivos estados.
Relação direta com a dimensão de matéria-prima.
3.1.14.

Expedição Científica

Expedição Científica é a coleta de dados e materiais científicos, espécimes
biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e popular, presente e
passada, obtidos por meio de recursos e técnicas que se destinem ao estudo, à
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difusão ou à pesquisa, realizada no Brasil com a participação de pesquisadores
estrangeiros.
Caracteriza-se por uma atividade de cooperação formal entre instituições
brasileiras e estrangeiras, implementada por meio de projetos conjuntos de
pesquisa científica ou tecnológica, e que envolva trabalho de campo ou
laboratorial, podendo incluir a remessa dos dados e materiais coletados ao
exterior.
Relação Potencial
3.2.

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio

A CTNBio é uma instância colegiada multidisciplinar, criada através da lei nº
11.105, de 24 de março de 2005, cuja finalidade é prestar apoio técnico
consultivo e assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e
implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa a OGM, bem
como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres
técnicos referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do
meio ambiente, para atividades que envolvam a construção, experimentação,
cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, armazenamento,
liberação e descarte de OGM e derivados.
De acordo com o escopo de atuação do CTNBio, suas competências estão
voltadas principalmente para a macro dimensão de processo – relação direta
com a bioeconomia
3.3.

Financiadora de Estudos e Projetos – Finep

A Finep visa promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio
do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas,
universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas.
Sua relação com a bioeconomia pode ser considerada direta pela sua atuação
em diversos projetos diretamente associado às diferentes macro dimensões da
bioeconomia.
Alguns dos principais projetos financiados pela Finep que tem relação direta com
a bioeconomia:
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•

Biomassa alternativa
Instituição: Siltomac
Solução

para

recolhimento,

enfardamento,

carregamento

e

processamento da palha da cana de açúcar. Equipamentos modernos
transformam a biomassa do campo em energia e etanol de forma mais
eficaz, econômica e sem prejuízos ao meio ambiente.
Valor investido: R$ 7.500.000,00
•

Produção de biodiesel a partir do pinhão manso
Instituição: Embrapa
A Embrapa coordena um programa de pesquisa com ações em todas as
áreas da cadeia produtiva do pinhão manso, desde o melhoramento
genético até o sistema de produção, colheita e pós-colheita. O pinhão
manso atende ao Programa Nacional de Produção de Biodiesel.
Valor investido: R$ 5.315.659,09

•

Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio
Instituição: Embrapa Instrumentação
Impulsionar as pesquisas no setor agropecuário e garantir sua
competitividade. Único em sua área de atuação, o LNNA está estruturado
para desenvolver, por exemplo, sensores nanoestruturados para
avaliação da qualidade de água e alimentos (Língua Eletrônica),
biossensores para diagnóstico de doença animal e nanomateriais.
Valor investido: R$ 4.000.000,00

•

Primeira fábrica do mundo a produzir álcool de soja e gerar vapor
com melaço do grão
Instituição: Imcopa
O que fazer com 350 toneladas diárias de resíduos? Esse foi o desafio
inicial de uma empresa paranaense que precisava dar destino a 12
caminhões de melaço de soja por dia, gerados durante o processamento
dos grãos. O que era problema virou solução, com direito a pioneirismo
mundial: a Imcopa tornou-se a 1ª fábrica do mundo a produzir álcool a
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partir da soja. A empresa também usa uma caldeira que produz vapor e
queima o melaço, substituindo, assim, a compra de gás.
Valor investido: R$ 57.600.000,00
•

Laboratório de Biologia Molecular
Instituição: Embrapa
Com o objetivo de implementar melhorias da infraestrutura dos
laboratórios em unidades da Embrapa na Amazônia Ocidental (Acre,
Amazonas, Rondônia e Roraima), o projeto teve como foco dar condições
para a expansão e consolidação da pesquisa científica e tecnológica nas
áreas de biotecnologia e agroenergia. O recurso foi útil para a construção
de um prédio para abrigar o Laboratório de Biologia Molecular, com 240
m2
Valor investido: R$ 313.220,00

•

Uso de óleo de tilápia para produção de biodiesel e ração animal
Instituição: Piscis Indústria e Comércio
A empresa cearense Piscis, criada com o apoio da Finep, investe na
produção de óleo de vísceras de tilápia, que, além de poder ser usado
como base para a produção de biodiesel, serve também como ração
animal e ainda ajuda na solução de um problema ambiental.
Valor investido: Prêmio Finep (Inovação Sustentável - 2014)

•

Biodiesel 100% renovável
Instituição: Fertibom
Uma tecnologia única no mundo no preparo de matérias-primas para
produção de biodiesel pela rota etílica, ou seja, usando álcool em lugar do
metanol (derivado do petróleo). Esse método tornou o biodiesel da
Fertibom 100% renovável.
Valor investido: R$ 11.254.370,00

•

Trator Imperador
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Instituição: Stara
Um dos maiores tratores do mundo, o Imperador já foi exportado para sete
países. Máquina com tecnologia 100% nacional tem função dois em um:
distribui e pulveriza o solo, aumentando a eficiência da operação e
reduzindo os custos.
Valor investido: R$ 206.000.000,00
•

Copo de mandioca
Instituição: CBPak Tecnologia
As embalagens da CBPak são feitas com fécula de mandioca, 100%
biodegradáveis e compostáveis. Enquanto os recipientes de plástico e
isopor resistem por séculos no ambiente, a embalagem da empresa
carioca vira adubo em apenas dois meses.
Valor investido: Prêmio Finep

•

Plástico Verde
Instituição: Braskem
O polietileno verde I'm greenTM é um plástico produzido a partir do etanol
de cana-de-açúcar, uma matéria-prima renovável, ao passo que os
polietilenos tradicionais utilizam matérias-primas de fonte fóssil, como
petróleo ou gás natural. Por esta razão, o polietileno verde I'm green TM
captura e fixa gás carbônico da atmosfera durante a sua produção,
colaborando para a redução da emissão dos gases causadores do efeito
estufa.
Valor investido: Prêmio Finep (Inovação Sustentável - 2012)

•

Produção de biodiesel a partir de óleo de cozinha
Instituição: Biotechnos Projetos Autossustentáveis
O Bioplanet é um projeto focado na produção de biodiesel a partir de óleos
e gorduras residuais (OGRs) – óleo de cozinha. Desenvolvido pela
Biotechnos, empresa que fornece equipamentos e serviços para a
indústria de bioenergia e outros segmentos econômicos, envolve a
formação de arranjos produtivos locais focados na coleta de OGRs para
sua posterior conversão em biodiesel através de miniusinas. O Bioplanet
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obteve a chancela do Ministério do Esporte para o Programa de Promoção
do Brasil na Copa do Mundo 2014.
Valor investido: Prêmio Finep (Inovação Sustentável - 2012)
•

Centro de Pesquisas Avançadas Ambientais, Bioenergéticas e
Biotecnológicas - AMBIOTEC
Instituição: Universidade Estadual do Centro-oeste
O centro de pesquisas reúne 11 laboratórios e impulsiona produção
científica integrada e de biotecnologia. São iniciativas que visam
desenvolver processos alternativos e sustentáveis para produção de
energia renovável, conservação do meio ambiente e aprimoramento de
técnicas biotecnológicas.
Valor investido: R$1.410.000,00

3.3.1. Plano de Apoio à Inovação Tecnológica no Setor Elétrico – Inova
Energia
O Programa Finep Setor Elétrico tem como objetivo aumentar a capacidade
inovativa do setor elétrico brasileiro e estimular a difusão de tecnologias
relacionadas à digitalização, automação e eficiência energética através da
aquisição de equipamentos reconhecidos como Bens Desenvolvidos no País
pelo MCTIC nos termos da Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, e
que pertençam a posições NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
específicas. O apoio é concedido através de financiamento reembolsável direto
e descentralizado, por meio do Finep Inovacred.
O plano teve como objetivo o fomento e a seleção de planos de negócios que
contemplem: atividades de pesquisa, desenvolvimento, engenharia e absorção
tecnológica; produção e comercialização de produtos; e processos e serviços
inovadores. Dessa forma, o Inova Energia contribuirá para o desenvolvimento de
empresas e tecnologias brasileiras da cadeia produtiva de redes elétricas
inteligentes, energia solar e eólica, veículos híbridos e eficiência energética
veicular.
Linhas temáticas – Relação direta com a bioeconomia
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Linha 1: Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grids) e Transmissão em Ultra-Alta
Tensão (UAT);
Linha 2: Geração de Energia Através de Fontes alternativas
Linha 3: Veículos Híbridos e Eficiência Energética Veicular
3.4.

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE

O objetivo central do CGEE é subsidiar processos de tomada de decisão em
temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação, por meio de estudos em
prospecção e avaliação estratégica baseados em ampla articulação com
especialistas e instituições do Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e
Inovação.
A relação é direta principalmente por possuir um tema específico para o
desenvolvimento da bioeconomia Nacional
3.5.

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) é uma
organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC). Localizado em Campinas-SP, possui
quatro laboratórios referências mundiais e abertos à comunidade científica e
empresarial. O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) opera a única
fonte de luz Síncrotron da América Latina e está, nesse momento, construindo
Sirius, o novo acelerador brasileiro, de quarta geração, para análise dos mais
diversos tipos de materiais, orgânicos e inorgânicos; o Laboratório Nacional de
Biociências (LNBio) desenvolve pesquisas em áreas de fronteira da Biociência,
com foco em biotecnologia e fármacos; o Laboratório Nacional de
Biorrenováveis

(LNBR)

pesquisa

soluções

biotecnológicas

para

o

desenvolvimento sustentável de biocombustíveis avançados, bioquímicos e
biomateriais, empregando a biomassa e a biodiversidade brasileira (relação
direta); e o Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) realiza pesquisas
com materiais avançados, com grande potencial econômico para o país.
Os quatro Laboratórios têm, ainda, projetos próprios de pesquisa e participam
da agenda transversal de investigação coordenada pelo CNPEM, que articula
instalações e competências científicas em torno de temas estratégicos.
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Eixos do CNPEM:
•

Eixo 1: Instalações abertas a usuários externos

Compreende a implantação, manutenção, operação e ampliação de instalações
abertas singulares, de alta complexidade tecnológica, disponibilizando-as para
usuários externos e contribuindo, assim, para a produção de resultados técnicocientíficos de alta qualidade
•

Eixo 2: Pesquisa e Desenvolvimento in-house

Reflete o envolvimento de pesquisadores internos em investigações de alto
nível, em áreas de fronteira, equiparando o CNPEM a centros de ciência e
tecnologia de classe mundial. A Pesquisa e Desenvolvimento in-house envolve
execução de programas de pesquisa básica, aplicada e de desenvolvimento
experimental definidos internamente ou por instâncias governamentais.
•

Eixo 3: Apoio à geração de inovação

Está relacionado à promoção da inovação no País por meio de interlocução com
empresas dos setores produtivos, parcerias em PD&I, transferência de
tecnologias e materiais e prestação de serviços tecnológicos.
•

Eixo 4: Treinamento, Educação e Extensão

Compreende a organização de cursos de capacitação, treinamentos e outras
ações educacionais voltadas à formação de pessoal qualificado em áreas e
temas de competência singulares dos Laboratórios.
3.5.1. Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR)
A construção do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol
(CTBE) começou no início de 2009, sob liderança do prof. Marco Aurélio Pinheiro
Lima. Sua inauguração ocorreu em 2010, tornando-se totalmente operacional
em 2012. Por quase uma década, o CTBE desenvolveu, e continua a
desenvolver, parcerias de P&D com o setor sucroenergético e outros parceiros
industriais.
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Em 2018, houve um reposicionamento que reforçou a agenda de pesquisa do
CNPEM com o objetivo de estabelecer novas parcerias com o setor de
biotecnologia industrial. Além disso, o Laboratório aprofundou seus processos
de integração buscando soluções conjuntas com os demais Laboratórios
Nacionais que integram o Centro.
Como parte da estratégia, em 2019 o CTBE passa a se chamar Laboratório
Nacional de Biorrenováveis (LNBR). A mudança reflete novos desafios: ir além
dos biocombustíveis avançados e atuar em bioquímicos e biomateriais.
Hoje o Laboratório desenvolve pesquisas conjuntas com parceiros externos,
oferece acesso às suas instalações a comunidades científicas e tecnológicas e
apoia a inovação através de parcerias com empresas privadas. Usuários do
Brasil e do exterior têm acesso à instrumentação avançada e recebem apoio
científico e técnico, além de treinamento associado à produção, caracterização
e conversão de biomassa em produtos de valor agregado.
O LNBR busca enfrentar os desafios globais do desenvolvimento sustentável. O
objetivo é permitir a produção de biorrenováveis economicamente viáveis e
escaláveis, com mínimo impacto na cadeia alimentar, na utilização de água, no
uso da terra e no meio ambiente.
Concentra pesquisa em 5 áreas: Biocombustíveis, Biomassa, Bioquímicos e
Biomateriais, Sustentabilidade e Desafios Tecnológicos – Relação direta
3.5.2. Laboratório Nacional de Biociências (LNBio)
O Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) é dedicado à pesquisa e inovação
de ponta, focadas no desenvolvimento de biotecnologia e medicamentos. As
atividades do LNBio estão organizadas em quatro áreas: instalações abertas;
Programas Temáticos; Núcleo de Inovação; Treino e educação. Essa estratégia
organizacional foi projetada para incentivar o compartilhamento de infraestrutura
e habilidades com os setores acadêmico e industrial. Assim, o LNBio otimiza e
direciona seus recursos para as atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação.

3.6.

Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial –

EMBRAPII
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A EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) é uma
Organização Social qualificada pelo Poder Público Federal que, desde 2013,
apoia instituições de pesquisa tecnológica fomentando a inovação na indústria
brasileira.
A contratação da EMBRAPII parte do reconhecimento das oportunidades de
exploração das sinergias entre instituições de pesquisa tecnológica e empresas
industriais, em prol do fortalecimento da capacidade de inovação brasileira. Ela
tem por missão apoiar instituições de pesquisa tecnológica, em selecionadas
áreas de competência, para que executem projetos de desenvolvimento de
pesquisa tecnológica para inovação, em cooperação com empresas do setor
industrial.
A EMBRAPII atua por meio da cooperação com instituições de pesquisa
científica e tecnológica, públicas ou privadas, tendo como foco as demandas
empresariais e como alvo o compartilhamento de risco na fase pré-competitiva
da inovação. Ao compartilhar riscos de projetos com as empresas, tem objetivo
de estimular o setor industrial a inovar mais e com maior intensidade tecnológica
para, assim, potencializar a força competitiva das empresas tanto no mercado
interno como no mercado internacional.
Áreas de atuação: Biotecnologia, materiais e química, mecânica e manufatura,
tecnologia da informação e comunicação, e tecnologias aplicadas. A área de
Biotecnologia tem relação direta com a bioeconomia:
Competências tecnológicas relacionadas:
•

Biofármacos e Fármacos

•

Processos Biotecnológicos

•

Transformação da Biomassa

•

Biocontroladores de pragas agrícolas

•

Bioquímica de Renováveis

•

Processamento de Biomassas

3.7.

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM
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Organização Social fomentada e supervisionada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações. Desde o início, o Instituto Mamirauá
desenvolve suas atividades por meio de programas de pesquisa, manejo de
recursos naturais e desenvolvimento social, principalmente na região do Médio
Solimões, estado do Amazonas.
Os objetivos do Instituto Mamirauá incluem a aplicação da ação de ciência,
tecnologia e inovação na adoção de estratégias e políticas públicas de
conservação e uso sustentável da biodiversidade da Amazônia. Também
abrangem a construção e a consolidação de modelos para o desenvolvimento
econômico e social de pequenas comunidades ribeirinhas por meio do
desenvolvimento de tecnologias socialmente e ambientalmente adequadas.
Relação direta através do levantamento de informações sobre a biodiversidade
nacional.
3.8.

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE

O Cetene, Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, é uma Unidade de
Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), criado em 2005 para apoiar o desenvolvimento tecnológico e
econômico da região Nordeste, além de promover a integração entre a
sociedade, a inovação e o conhecimento.
Com prioridade de atender as demandas da sociedade, o Cetene atua
articulando o conhecimento científico e tecnológico e o acesso ao fomento,
promovendo, desta forma, a transferência de tecnologia de produtos e processos
que contribuam com o desenvolvimento da Região Nordeste.
Áreas de atuação: Biotecnologia, microeletrônica e nanotecnologia.
Infraestrutura do Cetene que tem relação direta com a bioeconomia:
•

Biocombustíveis: O Grupo de Biotecnologia Branca ou Industrial do
Cetene (GBioB), que desenvolve pesquisas na área de biocombustíveis,
está compreendida por três laboratórios em Recife e um Centro de
Bioenergia em Caetés, no agreste pernambucano: O Laboratório de
Fitoquímicos e Processos (Lafip), a Central Analítica (Cean) e o
Laboratório de Bioprocessos (Labio) têm como projeto a implantação,
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conservação e disponibilização das instalações do laboratório, assim
como dos equipamentos extrativos, de purificação e analíticos para
pesquisas de interesse científico e industrial.
•

Biofábrica: A Biofábrica Governador Miguel Arraes tem como missão
desenvolver e produzir vegetais em larga escala, com interesse
econômico e estratégico para a conservação da biodiversidade da região
e aumento da produtividade de produtores rurais. A principal cultura
vegetal produzida na Biofábrica é a cana-de-açúcar, tendo disponibilidade
para produção de 10 variedades deste vegetal. Além disso, para atender
ao setor produtivo, o portfólio atual inclui, ainda, outras plantas como
frutíferas (banana), oleaginosas e florestais.

3.9.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA

Criado em 1952 e implementado em 1954 - o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA) - ao longo dos anos, vem realizando estudos científicos do
meio físico e das condições de vida da região amazônica para promover o bemestar humano e o desenvolvimento socioeconômico regional. Atualmente, o
INPA é referência mundial em Biologia Tropical.
Os primeiros anos do INPA foram caracterizados pela por pesquisas,
levantamentos e inventários de fauna e de flora. Hoje, o desafio é expandir de
forma sustentável o uso dos recursos naturais da Amazônia – Relação direta
com a bioeconomia.
Para cumprir o desafio, o Instituto possui as coordenações gerais de
Capacitação,

Administração,

Ações

Estratégicas,

Extensão,

e

quatro

Coordenações de Pesquisas atuando nos seguintes focos: Dinâmica Ambiental;
Sociedade, Ambiente e Saúde; Tecnologia e Inovação e Biodiversidade.
O INPA ainda possui quatro núcleos de pesquisas localizados nos Estados do
Acre, Roraima, Pará e Rondônia.
O INPA tem 4 coordenações de pesquisa:
•

Coordenação de biodiversidade (cobio)

•

Coordenação de tecnologia e inovação (cotei)

•

Coordenação de dinâmica ambiental (codam)
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•

Coordenação de sociedade ambiente e saúde (cosas)

3.10.

Instituto Nacional do Semiárido – INSA

O Instituto Nacional do Semiárido (Insa) é uma unidade de pesquisa integrante
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com
enfoque no Semiárido brasileiro. Como uma instituição federal de pesquisa,
articula, realiza, promove e divulga Ciência, Tecnologia e Inovação como
patrimônios universais para o bem da sociedade e, particularmente, do
Semiárido brasileiro. O Instituto também tem inserção internacional como
correspondente científico do Brasil junto à Convenção das Nações Unidas para
o Combate à Desertificação (UNCCD).
O Insa foi criado pela Lei nº 10.860, de 14 de abril de 2004, como unidade de
pesquisa integrante da estrutura básica do então Ministério da Ciência e
Tecnologia, (MCT), na forma do disposto no Decreto nº 5.886, de 6 de setembro
de 2006.
O Plano Diretor do Insa para o período 2016-2019 é ajustado à Estratégia
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (Encti), estabelecida pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), e ao Plano
Plurianual (PPA) do governo federal, tendo como pressupostos a busca de ações
articuladas entre as unidades de pesquisa, bem como as demais instituições de
ensino, pesquisa e extensão atuantes em regiões áridas e semiáridas.
Atua em 4 áreas de atuação:
1. Pesquisa: O Insa desenvolve um Programa de Pesquisa ajustado ao
Plano Diretor da Unidade (PDU) e também à nova Estratégia Nacional de
Ciência Tecnologia e Inovação (ENCTI);
2. Articulação: O Insa articula e fortalece parcerias com diversas instituições,
como centros de pesquisa, universidades, instituto federais de C,T&I,
órgãos de fomento à pesquisa e instâncias governamentais;
3. Formação: O Insa promove a formação, capacitação e fixação de
pessoas para contribuir com o desenvolvimento humano no Semiárido
brasileiro;
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4. Difusão e popularização do conhecimento: O Insa difunde os avanços no
campo da ciência, tecnologia e inovação gerados em benefício da
população do Semiárido brasileiro.
Relação direta com a bioeconomia principalmente pela linha temática
“biodiversidade”.
3.11.

Instituto Nacional de Tecnologia – INT:

Com sede no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) é uma
instituição comprometida com a inovação. Vinculado ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o INT hoje empreende
pesquisas avançadas visando a transferência de tecnologia para o setor
produtivo, além de oferecer serviços tecnológicos de alta complexidade.
A atuação do INT é multidisciplinar, sendo suas competências técnicas
organizacionais estruturadas através das áreas de Catálise e Biocatálise;
Corrosão, Biocorrosão e Degradação de Materiais; Bioprocessamento e
Bioprodutos; Engenharia e Ciência de Materiais; Energias Renováveis e
Eficiência Energética; Avaliação de Processos, Produtos e Insumos; Engenharia
e Design de Produtos; Manufatura Aditiva; Tecnologias de Gestão da Produção.
As áreas de aplicação científica e tecnológica compreendem por exemplo:
exploração do pré-sal, processo de refino de petróleo, gestão de CO2,
mineroduto,

segurança

offshore,

dispositivo

médico-implantável,

biocombustíveis, aproveitamento de biomassa, cosméticos e desporto. Tendo,
portanto, uma relação direta com a bioeconomia.
Destaca-se a atuação do Instituto na Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial, a Embrapii, que apoia as empresas no desenvolvimento de produtos
e processos inovadores em Tecnologia Química Industrial.
Ciente do seu papel na geração de tecnologia, o INT tem estimulado a proteção
das criações, licenciamentos e outras formas de repasse de tecnologia e
informações técnicas à sociedade, além de formar empresas de base
tecnológica. Essas atividades são amparadas no marco legal de C,T& I,
impulsionadas pela Lei de Inovação e gerenciadas por meio de um Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) e uma Incubadora de Empresas, além de ter um
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Escritório de Gerenciamento de Projetos, que dá suporte aos projetos de
inovação desenvolvidos em parceria com as empresas.
O INT tornou-se também o primeiro órgão público federal credenciado pelo
Inmetro para certificar produtos. Atua desde 2001 como o 23º Organismo
Certificador de Produtos (OCP 0023), avaliando e conferindo a marca de
conformidade a produtos como preservativos masculinos, próteses mamárias,
embalagens de álcool, fósforos, capacetes, cachaça e produtos orgânicos.
3.12.

Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG

Centro pioneiro nos estudos científicos dos sistemas naturais e socioculturais da
Amazônia, bem como na divulgação de conhecimento, organização e
manutenção de acervos de referência mundial relacionados à região. Investiga
a Floresta Amazônica aglutinando dados das Ciências Humanas, Biológicas,
Sociais e da Terra. É um dos mais antigos, maiores e populares museus
brasileiros, e estimula a apreciação, apropriação e uso do conhecimento
científico.
O Goeldi coordena o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (MT), a Rede
de Núcleos de Inovação Tecnológica da Amazônia Oriental e o Programa de
Pesquisa em Biodiversidade da Amazônia Oriental.
Relação direta através do levantamento de informações sobre a biodiversidade
nacional.

3.13.

Instituto Nacional da Mata Atlântica – INMA

O Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) foi criado a partir da transferência
do Museu de Biologia Professor Mello Leitão, fundado por Augusto Ruschi em
1949, para a estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), por intermédio da Lei 12.954, sancionada em 05 de
fevereiro de 2014.
O INMA caracteriza-se como uma instituição científica, tecnológica e de
inovação (ICT), nos termos da Lei nº 10.973/2004. A sede do Instituto está
localizada na área urbana do município de Santa Teresa, Espírito Santo, onde
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se desenvolvem as atividades administrativas, científicas, museológicas e
educativas.
O INMA tem a responsabilidade de preservar valioso acervo biológico– formado
por 120.000 espécimes da fauna e 53.000 registros da flora brasileira, sobretudo
da Mata Atlântica, e gerenciar duas áreas de conservação próximas à sua sede
– a Estação Biológica de São Lourenço e a Estação Biológica de Santa Lúcia –
compartilhada com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e Associação de
Amigos do Museu Nacional.
Relação direta através do levantamento de informações sobre a biodiversidade
nacional.
3.14.

Rede Brasil-Biotec

A Rede Brasil Biotec é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) criada em 2018 como parte do esforço na
articulação de laboratórios e grupos de pesquisa, com foco na eficiência
econômica, na otimização da infraestrutura, na complementaridade de
atribuições e na capacidade de inovação com o objetivo integrar ações para o
avanço científico e tecnológico do país, especialmente no campo da
biotecnologia (relação direta com a bioeconomia).
A Rede Brasil-Biotec tem por objetivos:
•

Integrar esforços para o desenvolvimento científico e tecnológico da
Biotecnologia brasileira;

•

Viabilizar a prestação de serviços tecnológicos de Biotecnologia;

•

Incentivar a implementação do sistema de qualidade laboratorial e dos
princípios das boas práticas de laboratório (BPL) nos laboratórios que
compõe a Rede Brasil-Biotec;

•

Promover a articulação com o setor privado para a promoção do
desenvolvimento tecnológico e da inovação em Biotecnologia;

•

Capacitar recursos humanos especializados nas diferentes áreas da
Biotecnologia.

Atualmente integram a Rede Brasil Biotec as seguintes redes e associações de
pesquisa: Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal
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(Bionorte), Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio), Rede Centro-Oeste de
Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (Pró-Centro-Oeste),

Associação de

Biotecnologia da Região Sul (SulBiotec) e a Rede Nacional de Pesquisa em
Biotecnologia Marinha (Biotecmar).
3.14.1.

Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal

(Bionorte)
A Rede BIONORTE congrega Instituições da Amazônia Legal, com o intuito de
acelerar a formação de recursos humanos e de integrar competências para o
desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação, com foco na
biodiversidade e biotecnologia, visando gerar conhecimentos, processos e
produtos que contribuam para o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Legal. A rede foi instituída no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia pela
Portaria MCT nº 901, de 04.12.2008.
Linhas de pesquisa:
1) Conhecimento da biodiversidade amazônica
2) Conservação e uso sustentável da biodiversidade
3) Bioprospecção e desenvolvimento de bioprodutos e bioprocessos
3.14.2.

Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio)

A Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) foi criada através da portaria
MCT nº 598, de 26.11.2004 (Publicada no D.O.U. de 30.11.2004, Seção I, pág.
16) vinculada ao MCT (atual MCTIC) e que vem fomentando o desenvolvimento
da biotecnologia na Região Nordeste. A consolidação da integração de
pesquisadores com vocação para área biotecnológica no NE se deu em 2006
com a criação do curso de doutorado em Biotecnologia, também denominado
RENORBIO, doutorado em rede que tem nota 5 na avaliação da CAPES.

3.14.3.

Rede Centro-Oeste de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação

(Pró-Centro-Oeste)
Descrito na Seção 3.1.11.
3.14.4.

Associação de Biotecnologia da Região Sul (SulBiotec)
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A SulBiotec é uma rede que congrega universidades, institutos de pesquisa e
empresas da região do sul do Brasil atuantes na área de Biotecnologia. Seu
objetivo é propiciar um ambiente fértil para a colaboração entre estes, com foco
em produtos, processos e serviços biotecnológicos inovadores a partir do
intercâmbio de conhecimento.
Entre os pioneiros desta iniciativa, estão programas de pós-graduação de
excelência em Biotecnologia da região situados nas universidades federais do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Pelotas e na Universidade
de Caxias do Sul. Outras universidades que também possuem programas de
pós-graduação em Biotecnologia

passaram a

integrar a Rede mais

recentemente.
Nesta macroestrutura, a rede dispõe de um portfólio inicial de mais de 50
laboratórios e grupos de pesquisa em Biotecnologia altamente qualificados, os
quais darão suporte a geração de produtos biotecnológicos inovadores e
patentes nos setores de produção de alimentos, saúde humana e animal,
cosméticos, engenharias, meio ambiente, biocombustíveis, biologia marinha,
dentre outros.
A Rede SulBiotec é apoiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) desde sua proposição, em 2014. Sua criação é uma das
principais ações da “Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012
– 2015”, do Ministério, a qual visou ao aumento da eficiência produtiva nacional,
à inovação das empresas brasileiras e à expansão das exportações.

3.14.5.

Rede Nacional de Pesquisa em Biotecnologia Marinha

(Biotecmar)
A Rede Nacional de Pesquisa em Biotecnologia Marinha compreende quatro
projetos complementares e articulados, visando o desenvolvimento de temáticas
de fronteira da biotecnologia marinha. O objetivo principal da rede é desenvolver
pesquisa inovadora de fronteira nas áreas de biodiversidade, prospecção,
genômica, pós-genômica (ômicas) e transferência para o setor produtivo. A Rede
Nacional de Pesquisa em Biotecnologia Marinha desenvolve estudos pioneiros
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nas Ilhas Oceânicas, região costeira e mar profundo. Nossa meta é colocar o
Brasil mais próximo da liderança internacional em pesquisa e tecnologia
marinha. Parcerias estratégicas com empresas do Brasil e do exterior estão
abrindo a possibilidade de desenvolvimento de produtos e processos, visando a
produção de divisas para o nosso país.
A Rede Nacional de Pesquisa em Biotecnologia Marinha está estruturada em
quatro grandes eixos temáticos e conta com grupos consolidados e emergentes
das cinco regiões geográficas do Brasil compondo os diferentes eixos temáticos.
Ao todo, estão envolvidos 20 programas de pós-graduação em áreas
complementares do conhecimento em Biotecnologia Marinha e Ciências do Mar,
incluindo programas considerados de excelência pela CAPES (notas 6 e 7) e
programas novos e em consolidação. A equipe compreende pelo menos 120
pesquisadores (22 pesquisadores de produtividade do CNPq) e estudantes de
laboratórios que contam com tecnologia de ponta nas temáticas.
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4. REDE NÃO-MCTIC

Nesta seção será descrita a rede de agentes que não fazem parte da rede
MCTIC, mas que possuem competências em bioeconomia, e são, portanto,
relevantes para o seu desenvolvimento. Diferente do exercício desenvolvido na
rede MCTIC – que consistia em um conjunto já definido de atores – nesta seção
não será feita uma análise de relação direta/potencial. Buscou-se identificar
atores/programas/iniciativas que tivessem um papel de relevância na
estruturação das indústrias da bioeconomia. Para esse exercício de
mapeamento foram utilizadas como formas de consulta:
•

Artigos sobre Sistemas de Inovação do Brasil de biocombustíveis e
bioquímicos;

•

Consulta à especialistas da UFRJ, CGEE e MCTIC;

•

Relatórios publicados por instituições sobre bioeconomia (BNDES
Setorial, CGEE, CNI, etc.)

•

Consulta à sites especializados (sites dos ministérios, associações de
produtores de bicombustíveis, grupos de pesquisa, etc.)

Abaixo segue alguns exemplos das fontes consultadas:
•

Panorama da bioeconomia no Brasil e Identificação das Áreas
Estratégicas. CGEE, 2017.

•

bioeconomia: Uma Agenda Para o Brasil. Harvard Business Review,
2013.

•

Innovation opportunities in the Brazilian sugar-energy sector. Journal of
Cleaner Production. Silva et al. (2019).

•

bioeconomia: oportunidades, obstáculos e agenda. CNI, 2014.

A razão da escolha desses agentes/programas/iniciativas é justificada nas
próximas seções pelas suas descrições e também se traduzem nas
categorizações apresentadas no excel.
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4.1.

Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES

Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e, hoje, o
principal instrumento do Governo Federal para o financiamento de longo prazo
e investimento em todos os segmentos da economia brasileira.
Para isso, apoia empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas,
na realização de seus planos de modernização, de expansão e na concretização
de novos negócios, tendo sempre em vista o potencial de geração de empregos,
renda e de inclusão social para o Brasil.
O apoio do BNDES ocorre por meio de financiamento a investimentos,
subscrição de valores mobiliários, prestação de garantia e concessão de
recursos não reembolsáveis a projetos de caráter social, cultural e tecnológico.
O Banco atua por meio de produtos, programas e fundos, conforme a
modalidade e a característica das operações.
Por ser uma empresa pública e não um banco comercial, o BNDES avalia a
concessão do apoio com foco no impacto socioambiental e econômico no Brasil.
Incentivar a inovação, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento
socioambiental são prioridades para a instituição.
O BNDES oferece condições especiais para micro, pequenas e médias
empresas, aquelas que faturam anualmente até R$ 300 milhões, assim como
linhas de investimentos sociais, direcionadas para educação e saúde, agricultura
familiar, saneamento básico e transporte urbano.
Em situações de crise, o Banco também tem fundamental atuação anticíclica e
auxilia na formulação das soluções para a retomada do crescimento da
economia. O BNDES está presente para apoiar o crescimento do País onde é
necessário.
Áreas de atuação:
•

Infraestrutura;

•

Agropecuária;

•

Inovação;
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•

Exportação;

•

Desenvolvimento regional e territorial;

•

Social;

•

Indústria, comércio e serviços;

•

Micro, pequenas e médias empresas;

•

Cultura e economia criativa;

•

Mercado de capitais;

•

Meio ambiente.

4.1.1. Plano Conjunto BNDES-Finep de apoio à inovação tecnológica
industrial dos setores sucroenergético e sucroquímico - PAISS Encerrado
O PAISS foi uma iniciativa conjunta do BNDES e da Finep de seleção de planos
de negócios e fomento a projetos que contemplem o desenvolvimento, a
produção e a comercialização de novas tecnologias industriais destinadas ao
processamento da biomassa oriunda da cana-de-açúcar, com a finalidade de
organizar a entrada de pedidos de apoio financeiro no âmbito das duas
instituições e permitir uma maior coordenação das ações de fomento e melhor
integração dos instrumentos de apoio financeiro disponíveis.
4.1.2. PAISS Agrícola - Encerrado
O Plano de Ação Conjunta PAISS Agrícola é uma iniciativa destinada à
coordenação das ações de fomento à inovação e ao aprimoramento da
integração dos instrumentos de apoio disponibilizados pelo BNDES e pela
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com a finalidade de fomentar tanto
o desenvolvimento e a produção pioneira de tecnologias agrícolas como a
adaptação de sistemas industriais, desde que inseridos nas cadeias produtivas
da

cana-de-açúcar

e/ou

de

outras

culturas

energéticas

compatíveis,

complementares e/ou consorciáveis com o sistema agroindustrial da cana-deaçúcar.
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4.1.3. Plano de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Química –
PADIQ
O PADIQ é uma iniciativa conjunta do BNDES e da Finep que visou o fomento a
projetos que contemplaram o desenvolvimento tecnológico e o investimento na
fabricação de produtos químicos.
Com total de recursos estimado em R$ 2,2 bilhões para as operações
contratadas no período de 2016 a 2017, o PADIQ coordenou as ações de
fomento à inovação e investimentos produtivos, integrando os instrumentos de
apoio disponíveis para o financiamento de projetos para a Indústria Química no
país.
O primeiro edital do PADIQ foi voltado para os seguintes segmentos: aditivos
para alimentação animal, derivados do silício, fibras de carbono e seus
compósitos, produtos para exploração e produção de petróleo, insumos
químicos para higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) e produtos
químicos de fontes renováveis de matérias-primas.
4.1.4. Fundo Amazônia
O Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para investimentos não
reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao
desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável da
Amazônia Legal. Também apoia o desenvolvimento de sistemas de
monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em outros
países tropicais.
4.1.5. Outros projetos financiados pelo BNDES
Abaixo segue uma lista não exaustiva de alguns projetos do BNDES ligados
diretamente às atividades na bioeconomia.
•

Raízen – Etanol de Segunda Geração – BNDES Finem;

•

Braskem – Plástico Verde – Resinas de polietileno a partir de etanol de
cana-de-açúcar - BNDES Finem;

•

Solazyme Bunge – Óleos renováveis a partir de açúcar - BNDES Finem;
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•

Suzano Papel e Celulose AS – Implantação de uma planta de
demonstração para obtenção de lignina de eucalipto - BNDES Finem
Inovação;

•

Fibria Celulose SA – Aplicação de celulose de eucalipto (fibra curta) em
fluffy e embalagens – BNDES Finem Inovação e PSI Inovação;

Além dos programas e projetos financiados, uma das ações do BNDES
específicas para a bioeconomia é a elaboração de relatórios técnicos, como o a
“A bioeconomia brasileira em números” (2018).
4.2.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES)
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado) em todos os estados da Federação.
Em 2007, passou também a atuar na formação de professores da educação
básica, ampliando o alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado,
no Brasil e no exterior.
As atividades da CAPES são agrupadas nas seguintes linhas de ação, cada qual
desenvolvida por um conjunto estruturado de programas:
•

avaliação da pós-graduação stricto sensu;

•

acesso e divulgação da produção científica;

•

investimentos na formação de recursos humanos de alto nível, no país e
exterior;

•

promoção da cooperação científica internacional;

•

indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para
a educação básica nos formatos presencial e a distância.

A CAPES tem sido decisiva para os êxitos alcançados pelo sistema nacional de
pós-graduação, tanto no que diz respeito à consolidação do quadro atual, como
na construção das mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da
sociedade exigem.
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O sistema de avaliação, continuamente aperfeiçoado, serve de instrumento para
a comunidade universitária na busca de um padrão de excelência acadêmica
para os mestrados e doutorados nacionais. Os resultados da avaliação servem
de base para a formulação de políticas para a área de pós-graduação, bem como
para o dimensionamento das ações de fomento (bolsas de estudo, auxílios,
apoios).
4.3.

Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à

Pesquisa (CONFAP)
O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa
(CONFAP) é uma organização sem fins lucrativos, que tem por objetivo
promover uma melhor articulação dos interesses das agências estaduais de
fomento à pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Brasil. Criado em 28
de abril de 2006, congrega 26 Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), e
trabalha como parte ativa do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação.
Tendo como premissa a ciência, tecnologia e inovação como fatores estratégicos
indispensáveis ao desenvolvimento econômico e social nacional, o CONFAP
atua na defesa da autonomia das fundações e entidades estaduais de amparo à
pesquisa e na defesa da regularidade e da efetiva execução financeira dos
repasses das dotações orçamentárias para as FAPs. Essa articulação busca
respeitar e defender a diversidade das políticas locais e regionais dos Estados e
do Distrito Federal, bem como a descentralização, integração e articulação do
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
O CONFAP também busca estimular a geração do conhecimento e da inovação
tecnológica e o estímulo à ampliação de parcerias regulares das FAPs com
agências nacionais e internacionais de fomento e incentivo ao desenvolvimento
de CT&I, bem como parcerias com o setor empresarial.
4.4.

Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs)

Para este mapeamento serão levantados alguns dos programas das diferentes
fundações de amparo que estão relacionados diretamente com a bioeconomia
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4.4.1. O Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN)
O Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) objetiva estimular e
articular atividades de pesquisa e desenvolvimento utilizando laboratórios
acadêmicos e industriais para promover o avanço do conhecimento e sua
aplicação em áreas relacionadas à produção do Bioenergia no Brasil.
O BIOEN inclui cinco divisões:
•

Divisão de Biomassa para Bioenergia (com foco em cana-de-açúcar);

•

Divisão de Processo de Fabricação de Biocombustíveis;

•

Divisão de Biorefinarias e Alcoolquímica;

•

Divisão de Aplicações do Etanol para Motores Automotivos: motores de
combustão interna e células-combustível; e

•

Divisão de Pesquisa sobre impactos sócio-econômicos, ambientais, e uso
da terra

4.4.2. Programa

FAPESP

de

Pesquisas

em

Caracterização,

Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade
(BIOTA-FAPESP)
Lançado em março de 1999, o objetivo do Programa FAPESP de Pesquisas em
Caracterização,

Conservação,

Biodiversidade

(BIOTA-FAPESP)

Restauração
é

e

conhecer,

Uso
mapear

Sustentável
e

analisar

da
a

biodiversidade, incluindo a fauna, a flora e os microrganismos, mas, também,
avaliar as possibilidades de exploração sustentável de plantas ou de animais
com potencial econômico e subsidiar a formulação de políticas de conservação
dos remanescentes florestais.
4.4.3. Biota – RJ - Apoio ao estudo da biodiversidade do Estado do Rio
de Janeiro
Este Programa visa financiar projetos de pesquisa interdisciplinares sobre o
tema da biodiversidade, sua conservação e uso sustentado no Estado do Rio de
Janeiro, com os seguintes objetivos, dentre outros: aperfeiçoar o conhecimento
sobre o impacto das ações ambientais; subsidiar as políticas públicas destinadas
à melhoria da qualidade do ambiente; investigar o potencial biotecnológico e
etnobiológico de produtos adquiridos de forma sustentável; mapear alterações
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das paisagens; e monitorar a biodiversidade para o estabelecimento de
patamares de referência.
4.5.

Associação Brasileira de Desenvolvimento – ABDE

Criada em 1969, a Associação Brasileira de Desenvolvimento reúne as
Instituições Financeiras de Desenvolvimento (IFDs) espalhadas por todo o país
– entre bancos públicos federais, bancos de desenvolvimento controlados por
estados da federação, bancos cooperativos, bancos públicos comerciais
estaduais com carteira de desenvolvimento e agências de fomento –, além da
Finep e do Sebrae. Juntas, essas instituições compõem o Sistema Nacional de
Fomento (SNF).
A ABDE define estratégias e executa ações indutoras do fortalecimento do SNF.
Aprimorar a atuação dos associados é meta constante da Associação, para que
as IFDs financiem com eficiência o desenvolvimento brasileiro.
4.6.

Programas, planos e políticas do Governo Federal

Nesta seção serão abordados diferentes programas, planos e políticas de esfera
nacional. Alguns desses programas foram planejados por determinados
ministérios, porém, por sua aplicabilidade nacional eles serão categorizados
como submetidos ao Estado.
4.6.1. Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio
RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis, instituída pela Lei nº
13.576/2017, com os seguintes objetivos:
•

Fornecer uma importante contribuição para o cumprimento dos
compromissos determinados pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris;

•

Promover a adequada expansão dos biocombustíveis na matriz
energética,

com

ênfase

na

regularidade

do

abastecimento

de

combustíveis; e
•

Assegurar previsibilidade para o mercado de combustíveis, induzindo
ganhos de eficiência energética e de redução de emissões de gases
causadores do efeito estufa na produção, comercialização e uso de
biocombustíveis
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A política funcionará da seguinte maneira, as metas nacionais estabelecidas pelo
Conselho Nacional de

Política

Energética

(CNPE) serão anualmente

desdobradas em metas individuais compulsórias para os distribuidores de
combustíveis, conforme suas participações no mercado de combustíveis fósseis.
Por meio da certificação da produção de biocombustíveis serão atribuídas notas
diferentes para cada produtor e importador de biocombustível, em valor
inversamente proporcional à intensidade de carbono do biocombustível
produzido. A nota refletirá exatamente a contribuição individual de cada agente
produtor para a mitigação de uma quantidade específica de gases de efeito
estufa em relação ao seu substituto fóssil (em termos de toneladas de CO²
equivalente).
Os produtores e importadores de biocombustíveis que desejem aderir ao
programa contratarão firmas inspetoras credenciadas na ANP para realização
da Certificação de Biocombustível e validação da Nota de Eficiência EnergéticoAmbiental. O Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis terá validade
de três anos, contados a partir da data de sua aprovação pela ANP, e somente
poderá ser emitido pela firma inspetora após a aprovação do processo pela ANP.
As distribuidoras de combustíveis deverão comprovar o cumprimento de metas
individuais compulsórias por meio da compra de Créditos de Descarbonização
(CBIO), ativo financeiro negociável em bolsa, derivado da certificação do
processo produtivo de biocombustíveis com base nos respectivos níveis de
eficiência alcançados em relação a suas emissões.
Os produtores e importadores de biocombustíveis que aderirem voluntariamente
ao programa poderão, a partir dessa produção certificada, comercializar esses
créditos. Os distribuidores de combustíveis cumprirão a meta individual
compulsória anual ao comprovar a propriedade dos CBIOs em sua carteira.
4.6.2. Programa Nacional de Produção e uso do Biodiesel (PNPD)
O PNPB é um programa interministerial que tem como objetivo a implementação
da cadeia de produção do biodiesel no Brasil.
As principais diretrizes do programa são:
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• implantar um programa sustentável, promovendo inclusão social através da
geração de renda e emprego;
• garantir preços competitivos, qualidade e suprimento;
• produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas, fortalecendo as
potencialidades regionais para a produção de matéria prima.
O PNPB é conduzido por uma Comissão Executiva Interministerial (CEIB), que
tem como função elaborar, implementar e monitorar o programa, propor os atos
normativos necessários à sua implantação, assim como analisar, avaliar e propor
outras recomendações e ações, diretrizes e políticas públicas. O programa
possui também um Grupo Gestor a quem compete a execução das ações
relativas à gestão operacional e administrativa voltadas para o cumprimento das
estratégias e diretrizes estabelecidas pela CEIB. É coordenado pelo Ministério
de Minas e Energia (MME) e integrado por alguns ministérios membros da CEIB
e órgãos como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
Petrobras e Embrapa.
Desde sua criação, em 2004, o Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel (PNPB) vem conquistando importantes avanços no que diz respeito à
inclusão social, geração de emprego e distribuição de renda entre agricultores
familiares produtores de matéria prima.
As ações do PNPB direcionadas às especificidades de cada região do país
produzem resultados que confirmam sua metodologia. O Projeto Pólos vem
funcionando como uma “incubadora de fornecedores de matéria prima para o
PNPB”, e como um indutor do desenvolvimento territorial, levando informações,
promovendo fóruns de discussões e conhecimento aos agricultores familiares e
outros atores territoriais no campo. Os projetos e parcerias apoiados pela Ação
do Biodiesel da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA) vêm sendo qualificadas graças a melhor
identificação de demandas feita pelo Projeto Pólos e à integração com os
Territórios da Cidadania.
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4.6.3. Política Nacional de Biossegurança
Essa política estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização
sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a
transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a
comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como
diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e
biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a
observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.
4.7.

Frente Parlamentar da bioeconomia

A FPbioeconomia conta com a participação de 212 deputados e 12 senadores e
o apoio de sete entidades do setor, duas universidades e de seis ministérios. A
nova Frente chega pensando em um futuro próximo, que valorize o uso ético e
sustentável da biodiversidade, da biomassa e do conhecimento em
biotecnologia. O objetivo é criar um cenário onde biorrefinarias revitalizam e
expandam o PIB industrial para todas as regiões do país, consolidando o Brasil
como um líder e referência (bio)tecnológica na transição global para uma
economia circular de baixo carbono.
“O caminho da sustentabilidade está justamente na pesquisa avançada voltada
à bioeconomia e até o momento não tivemos políticas públicas focadas nesta
pauta”, ressaltou o presidente da FPbioeconomia, deputado federal Paulo
Ganime (Novo/RJ). Segundo o parlamentar, países muito menores e menos
ricos em biodiversidade já realizam um trabalho de excelência em setores como
biomassa, biogás, aplicação de organismos biológicos e bioeconomia circular.
“Chegou à vez do Brasil também ter políticas que propiciem o desenvolvimento
científico, econômico e ambiental neste tema em que temos tamanho potencial”,
afirmou.
O deputado federal ressaltou que a bioeconomia é uma possibilidade real para
a parte econômica e social do Brasil. Há, inclusive, um grande potencial para
seguir neste caminho devido à vasta biodiversidade do país, associada com
atividades vinculadas, como a agricultura. “Este potencial pode levar o Brasil
para um lugar de liderança, se trabalharmos desde agora em prol de um
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ambiente favorável, não só para desenvolvimento industrial, mas também para
pesquisa de ponta e inovação”, enfatizou o parlamentar.
Finalidades da FPbioeconomia:
•

Construir uma visão de futuro para o Brasil que valorize o uso ético e
sustentável da biodiversidade, da biomassa e do conhecimento em
biotecnologia para agregar valor à economia, revitalizar e expandir a
produção industrial para todas as regiões do país e oferecer prosperidade
justa e equitativa, garantindo acessibilidade, oportunidades e bem-estar a
todos os brasileiros;

•

Fomentar no país um ambiente que induza, num curto prazo, a
bioeconomia

representar

uma

fatia

robusta

do

PIB

brasileiro,

consolidando o país como um líder e referência tecnológica na transição
global para uma economia de baixo carbono.
•

Incentivar a modernização da legislação federal buscando reduzir os
riscos e custos de investimentos em inovação e elevar os níveis de
atividades de pesquisa, desenvolvimento e produção industrial da
bioeconomia no país;

•

Defender políticas públicas e instrumentos de incentivo à inovação,
produtividade e competitividade que estabeleçam um campo de jogo
nivelado entre os setores econômicos e que considerem suas
externalidades ambientais e sociais.

•

Promover debates de forma neutra, inclusiva, e em bases técnicas, e
construir massa crítica no poder legislativo visando concretizar o potencial
oferecido pela bioeconomia para compatibilizar a preservação do meio
ambiente e da biodiversidade com o desenvolvimento econômico e social
do Brasil;

•

Propor ações no âmbito da Câmara dos Deputados e Senado Federal que
contribuam para estabelecer uma indústria 4.0 estado da arte no Brasil
alavancada por inovações advindas da biologia e biotecnologia moderna.

•

Defender investimentos públicos em pesquisa, tecnologia, inovação e
outras ações estratégicas que possam assegurar a viabilidade de
investimentos em biorrefinarias e em biotecnologia industrial no país;
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•

Colaborar com organismos e governos internacionais para a construção
de um arcabouço institucional global para a bioeconomia que seja
favorável aos interesses nacionais;

•

Estimular investimentos em educação e no aprendizado sistêmico nas
áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática orientados à
inovação na bioeconomia;

•

Defender o enraizamento dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis
(ODS) pelo setor privado, sociedade civil e governo para gerar inovação,
produtividade, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.

4.8.

Embrapa

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada em 26 de
abril de 1973 e é uma empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa). Tem o objetivo de desenvolver, em conjunto com o
Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), um modelo de agricultura
e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as barreiras que limitam
a produção de alimentos, fibras e energia no Brasil.
Áreas de atuação:
•

Pesquisa e Desenvolvimento: Prover novos conhecimentos, grande
parte traduzida em produtos, processos, serviços, metodologias, sistemas
e práticas agropecuárias para o setor agropecuário. Avançar com
estudos,

ações

e

informações

qualificadas

para

aumentar

a

competitividade e sustentabilidade da agropecuária. Gerar informações
que contribuem para a formulação e o aprimoramento de políticas
públicas em áreas relacionada ao agronegócio. Fortalecer a capacidade
da Empresa de responder às demandas da agropecuária brasileira e, ao
mesmo tempo, antecipar e enfrentar os desafios do futuro.
A Equipe de P&D é formada por 2.424 pesquisadores, 84% com
doutorado ou pós-doutorado em universidades do Brasil e do exterior. Sob
a orientação da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, atuam em rede
com instituições do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária - SNPA
e com pesquisadores de várias partes do mundo.
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•

Transferência de tecnologia e intercâmbio do conhecimento: A
atuação nesses temas é coordenada pela Diretoria-Executiva de
Inovação e Tecnologia, a qual tem sob sua supervisão a Secretaria de
Inovação e Negócios (SIN). As Unidades Descentralizadas da Embrapa
também desempenham esse papel, em especial a Embrapa Informação
Tecnológica e a Embrapa Produtos e Mercado. Descrição dos processos:
o Transferência de Tecnologia (TT) – É um componente do processo
de inovação, no qual diferentes estratégias de comunicação e
interação são utilizadas por grupos de atores com o objetivo de
dinamizar arranjos produtivos, mercadológicos e institucionais, por
meio do uso de soluções tecnológicas.
o Intercâmbio de Conhecimento (IC) – É um processo interativo e
dialógico que possibilita adaptar soluções tecnológicas já
desenvolvidas a contextos específicos, a partir da troca entre
saberes tradicionais ou conhecimentos tácitos e conhecimentos
científicos. O enfoque interativo permite que tecnologias e
conhecimentos já desenvolvidos sejam interpretados e adaptados,
mediante realidades específicas e valores particulares.
o Construção Coletiva do Conhecimento (CC) – A construção
coletiva do conhecimento é um processo de interação baseada na
força dialógica, no qual um conjunto de atores observa a realidade
e, com as pessoas do local, sistematiza informações em busca de
soluções tecnológicas no contexto de sua aplicação

•

Atuação Internacional: presentes em todos os continentes, com parcerias
com algumas das principais instituições e redes de pesquisa do mundo.
Coordenada pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas
(Sire), a atuação no exterior também contribui com o programa de
cooperação técnica do Governo Brasileiro, que busca transferir e adaptar
tecnologias nacionais para a realidade tropical de diferentes países.

•

O sistema Agropensa: O Agropensa é o Sistema de Inteligência
Estratégica da Embrapa dedicado a produzir e difundir conhecimentos e
informações em apoio à formulação de estratégias de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para a própria Empresa e instituições
parceiras. O Sistema está sob coordenação da Secretaria de Inteligência
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e Relações Estratégicas (Sire)O Agropensa atua no mapeamento e apoio
à organização, integração e disseminação de base de dados e de
informações agropecuárias. Ele captura e prospecta tendências, identifica
futuros possíveis e elabora cenários que permitam à agropecuária
brasileira melhor se preparar diante de potenciais desafios e
oportunidades.
A inserção estratégica e competitiva da bioeconomia brasileira no contexto
mundial é um dos eixos de impacto do VI Plano Diretor da Embrapa.
A Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em bioeconomia na Embrapa estão
alinhadas aos seguintes portfólios de projetos e desafios para Inovação:
Biotecnologia Avançada Aplicada ao Agronegócio
•

Maximizar o desenvolvimento de cana de açúcar, milho e eucalipto pela
adoção de TIMPs (Técnicas Inovadoras de Melhoramento de Precisão) e
microrganismos geneticamente modificados para a oferta de novos
bioprodutos em biorrefinarias

•

Viabilizar biofábricas de plantas, animais e microrganismos para a
produção de biofármacos, bioplásticos, cosméticos e blocos construtores,
por técnicas biotecnológicas

Insumos Biológicos
•

Expandir o controle biológico conservativo de pragas, doenças e
fitonematoides nos sistemas de produção de grãos, hortaliças, fruteiras e
na agricultura orgânica

•

Substituir insumos sintéticos por ativos biológicos para contornar
limitações produtivas das principais commodities agropecuárias (soja,
milho, trigo, algodão, açúcar, citros, café, celulose e carnes suína, frango
e bovina)

•

Substituir ou diminuir o uso de fertilizantes de origem não renovável por
insumos de base biológica nas culturas do feijão, feijão-caupi, soja, milho,
algodão, pastagens e cana-de-açúcar
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Nanotecnologia
•

Otimizar nanomateriais para a indústria de alimentos, materiais, póscolheita e embalagens pelo reaproveitamento de resíduos agropecuários,
agroindustriais e florestais

•

Otimizar o aproveitamento na agropecuária e prover fontes alternativas
de fertilizantes usando nanotecnologia

Energia, química, tecnologia da biomassa
•

Ampliar a geração de energia renovável pelo reaproveitamento de
resíduos agroindustriais do sorgo, capim elefante e cana-de-açúcar e de
esterco de suínos, bovinos e da cama de aviários via processos de
digestão anaeróbica

•

Ampliar o uso da biomassa vegetal para a produção de plásticos e
materiais renováveis e/ou biodegradáveis

•

Ampliar o uso de matérias-primas renováveis e disponíveis nas regiões
Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste para a produção de combustíveis e
energia

•

Viabilizar novos produtos e energia limpa a partir do processamento de
grãos de soja e milho e de resíduos das indústrias de açúcar, álcool, papel
e celulose

•

Viabilizar novos produtos e energia limpa a partir do processamento de
grãos de soja e milho e de resíduos das indústrias de açúcar, álcool, papel
e celulose

•

Viabilizar o uso de fontes renováveis para a produção de adjuvantes de
pulverizações agrícolas e de solventes para uso industrial

•

Viabilizar processos agroindustriais que ampliam a produção de etanol e
de energia renovável a partir de sorgo sacarino, milho e cana-de-açúcar

•

Viabilizar

rotas

tecnológicas

eficientes

economicamente

e

ambientalmente para o uso de lignina na produção de energia, compostos
químicos e materiais renováveis
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Fibras e biomassa para uso industrial
•

Ampliar a participação de outras matérias-primas na matriz de óleos
usados para produção de biodiesel e bioquerosene de aviação

•

Ampliar a viabilidade econômica do uso do sorgo e milho para a produção
de etanol, energia e biogás nas regiões Sudeste e Centro-Oeste

•

Intensificar a fixação biológica de nitrogênio e de promotores de
crescimento nas culturas da cana-de-açúcar, capim-elefante e sorgo

•

Viabilizar a produção de bioenergia nas regiões Nordeste, Centro-Oeste
e Sudeste através de sistemas de produção agroindustriais inovadores e
fundamentados na cultura do capim-elefante

4.9.

Green Rio

A Green Rio é feira internacional de negócios de empreendedores da área de
produtos orgânicos e sustentáveis, que reúne expositores, palestrantes e
representantes da bioeconomia. Desde 2012, o Green Rio vem se firmando
como um dos principais eventos sobre bioeconomia no Brasil e representa para
os participantes uma oportunidade de fazer parcerias estratégicas, conhecer
produtores e empreendedores que adotam técnicas sustentáveis de produção,
além de ampliar a rede de contatos com especialistas brasileiros e estrangeiros.
A Green Rio ainda engloba outros eventos pontuais, como a Conferência sobre
Cooperação em bioeconomia entre Brasil e Alemanha, que foi realizada na
última edição do evento em 2019, e permite um ambiente de divulgação de
programas na bioeconomia, como foi o caso do Programa bioeconomia BrasilSociobiodiversidade também lançado na última edição pelo MAPA.
4.10.

Empresa de Pesquisa Energética

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE tem por finalidade prestar serviços ao
Ministério de Minas e Energia (MME) na área de estudos e pesquisas destinadas
a subsidiar o planejamento do setor energético, cobrindo energia elétrica,
petróleo e gás natural e seus derivados e biocombustíveis. É uma empresa
pública federal, 100% dependente do Orçamento Geral da União. A empresa foi
criada por meio de medida provisória convertida em lei pelo Congresso Nacional
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- Lei 10.847, de 15 de março de 2004. A efetivação se deu em um decreto de
agosto de 2004.
A EPE foi criada com o objetivo de resgatar a responsabilidade constitucional do
Estado nacional em assegurar as bases para o desenvolvimento sustentável da
infraestrutura energética do país.

A partir de sua criação, a atuação da EPE

consolidou-se como parte fundamental de um ciclo de atividades que se inicia
com as definições de políticas e diretrizes no âmbito do CNPE – Conselho
Nacional de Política Energética e do MME. A partir dessas definições
materializam-se os estudos e as pesquisas que irão efetivamente orientar o
desenvolvimento do setor energético brasileiro.
Desde sua constituição, a EPE tem participado ativamente das grandes
discussões que dizem respeito ao setor energético brasileiro. A Empresa atua
no planejamento do setor energético nacional conduzindo os estudos e
pesquisas que culminam na construção do conjunto de procedimentos e ações
que visam à realização da política necessária ao suprimento de energia.
Nossa atuação requer ampla articulação com órgãos e instituições diversos.
Nesse sentido, a EPE empreendeu, no âmbito setorial, estreita articulação com
o Ministério de Minas e Energia - MME, com as agências reguladoras – Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Agência Nacional do Petróleo, Gás e
Biocombustíveis – ANP e Agência Nacional de Águas – ANA, com o Operador
Nacional do Sistema Elétrico - ONS e com a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE.
4.11.

Confederação Nacional da Indústria -CNI

A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na promoção
de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção
industrial.
Áreas de Atuação:
•

Diálogo e Articulação - Fórum Nacional da Indústria (FNI): Órgão
consultivo da diretoria da CNI formado, em sua maioria, por presidentes
de mais 50 entidades setoriais e líderes empresariais para avaliar o
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cenário político e econômico e formular estratégias sobre temas de
interesse da indústria; Conselhos Temáticos Permanentes:
Órgãos consultivos da CNI, formados por representantes das federações
estaduais, associações setoriais e empresas industriais, que se reúnem
periodicamente para discutir e apresentar informações e propostas que
orientam as decisões na defesa de interesses da indústria. Os conselhos
tratam de temas como relações do trabalho, infraestrutura, defesa
nacional, meio ambiente e sustentabilidade, micro e pequenas empresas,
assuntos tributários, entre outros; Representação do setor industrial
perante o governo: Há, no governo federal, dezenas de instâncias de
representação, com a participação de representantes da indústria, cuja
coordenação é feita pela CNI. São colegiados que debatem políticas
públicas em diversas áreas com impacto sobre a atividade industrial,
como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), o Conselho
Nacional de Previdência (CNP), Comissão Tripartite Paritária Permanente
(CTPP), Conselho Curador do FGTS, Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo do Trabalhador (Codefat), entre outros.
•

Desenvolvimento e Competitividade - Mapa Estratégico da Indústria
(2018-2022): A atuação do setor industrial é orientada pelo Mapa
Estratégico da Indústria (2018-2022), documento elaborado pela CNI com
líderes empresariais de todo Brasil, que apresenta os principais desafios
a serem superados pelos próximos anos para a construção de indústria
competitiva, inovadora, global e sustentável, sob a ótica de 11 fatoreschave: Produtividade e Inovação na Empresa; Política Industrial, de
Inovação e de Comércio Exterior, Infraestrutura, Tributação, Relações do
Trabalho; Educação; Financiamento; Recursos Naturais e Meio Ambiente;
Segurança Jurídica; Ambiente Macroeconômico; e Eficiência do Estado,
Governança e Desburocratização.

•

Inovação - Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI): Movimento
formado por mais de 200 lideranças empresariais, autoridades do governo
e representantes de instituições, criado para estimular a estratégia
inovadora dentro das empresas e ampliar a efetividade das políticas
públicas de apoio à inovação. Esta, aliás, é uma das mais bem sucedidas
experiências de integração entre os setores público e privado no Brasil.
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•

Agendas das Indústrias para o Brasil - Agenda Legislativa da Indústria:
Elaborada desde 1996, a Agenda Legislativa é o principal documento de
interlocução do setor industrial com a sociedade, com o poder público e
com o Congresso Nacional. Anualmente, são apresentadas as principais
proposições em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado que
afetam o desenvolvimento e o ambiente de negócios do país. Elaborada
a partir do debate, a agenda reflete o ponto de vista do conjunto do setor
industrial, uma vez que é elaborada a partir do debate com 27 federações
da indústria e com mais de 60 associações setoriais; Agenda
Internacional da Indústria: Elaborada por meio de consultas ao setor
industrial e de diálogo com as federações da indústria, associações
setoriais, sindicatos patronais e empresas de todos os portes. A
publicação apresenta as prioridades da atuação da CNI para a inserção
internacional das empresas brasileiras. É também um documento de
apoio para o governo federal e para empresas nesse processo; Agenda
Jurídica da Indústria: Reúne ações que tramitam no Supremo Tribunal
Federal (STF) e envolvem questões estratégicas para a indústria
brasileira, a maioria relacionada a temas de direito tributário e relações do
trabalho. A publicação tem o propósito de dar maior transparência à
representação dos interesses da indústria de levar ao conhecimento do
STF a posição da CNI sobre as ações de maior impacto e relevância para
o setor industrial.

•

Diagnósticos e Cenários da Indústria - Pesquisas e Estatísticas: A CNI
elabora pesquisas, estudos, índices e indicadores regulares e eventuais
que revelam o desempenho da indústria, as percepções e expectativas
dos empresários sobre a situação da economia e os efeitos das políticas
econômicas. Há, ainda, sondagens que mostram o sentimento da
população sobre grandes temas do país.

•

Internacionalização e Comércio Exterior - Fórum das Empresas
Transnacionais (FET): Colegiado, sob coordenação da CNI, que reúne as
30 maiores transnacionais brasileiras para debater, formular e defender
medidas que aumente a competitividade das operações de empresas
nacionais fora do país; Coalizão Empresarial Brasileira (CEB): Composta
por mais de 170 membros, entre entidades de classe (associações,
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federações e sindicatos) e empresas de diferentes setores interessados
em acompanhar e influenciar as negociações de acordos comerciais do
Brasil. A CNI faz a secretaria-executiva da coalização desde a sua
criação, em 1996; International Chamber of Commerce (ICC): CNI
coordena o escritório brasileiro da entidade que representa mais de 6
milhões de empresas, apoiando-as em questões de conflito por meio da
Corte Internacional de Arbitragem.
•

Relações do Trabalho - Conselho de Administração da Organização
Internacional do Trabalho (OIT): CNI possui assento no colegiado e
participação nas discussões mundiais tripartites sobre o mundo do
trabalho; Organização Internacional dos Empregadores (OIE): CNI ocupa
a vice-presidência para a América Latina da entidade que reúne 150
representações do setor patronal de todo mundo.

4.11.1.

Instituto Euvaldo Lodi – IEL

O Instituto Euvaldo Lodi nasceu da integração da indústria e a educação: com o
objetivo de levar o conhecimento acadêmico as empresas através de soluções
da seguinte forma:
•

Promover a interação da indústria e dos industriários com centros de
conhecimento, contribuindo, dentro do espírito da livre iniciativa, para o
aumento da competitividade e do desenvolvimento sustentável;

•

Contribuir para o fortalecimento e a difusão do empreendedorismo;

•

Contribuir para o aprimoramento da gestão e da educação empresarial.

Com as unidades regionais localizadas em todo o território nacional, o IEL
implementa soluções inovadoras e customizadas às necessidades de cada
empresa e cadeia de valor.
4.11.2.

Fórum de bioeconomia

Os Fóruns de bioeconomia organizados pela CNI (última edição em 2014)
visaram a criação de espaços de discussão e construção de propostas para o
desenvolvimento da bioeconomia no país. Os fóruns ocorram em três edições:
•

Em 2012, o 1º Fórum de bioeconomia discutiu como o Brasil pode acessar
legalmente e fazer uso sustentável da sua biodiversidade para criar novos
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produtos e serviços que beneficiam a sociedade e o crescimento do país.
Esse evento deu início à construção de uma agenda estratégica brasileira
relacionada ao tema da bioeconomia;
•

Em 2013, o 2º Fórum de bioeconomia lançou a Agenda de bioeconomia
para o Brasil, resultante de um ciclo de debates promovidos pela CNI ao
longo de 2013 com representantes da indústria, do governo e do meio
acadêmico. O documento aponta setores estratégicos que demandam
ações específicas, mapeia áreas de aplicação da biotecnologia em que o
Brasil deve investir e apresenta uma pesquisa de percepção sobre o tema
da bioeconomia;

•

Em 2014, o 3º Fórum de bioeconomia debateu e avaliou práticas e
políticas públicas que podem criar um ambiente propício e atrativo para
negócios no setor da economia ligada à biotecnologia. Durante o evento,
foi divulgada a pesquisa que apresenta um amplo diagnóstico do cenário
da bioeconomia no Brasil. Esse levantamento ouviu empresários,
representantes dos poderes Executivo e Legislativo federais e do meio
acadêmico, e teve a finalidade de compreender obstáculos e
oportunidades para a consolidação do tema no país.

Além do Fórum, a CNI ainda atuou na bioeconomia na publicação de relatórios
como o “bioeconomia: oportunidades, obstáculos e agenda” (2014) e o
“bioeconomia Uma Agenda Para o Brasil” (2013) em parceria com a Harvard
Business Review.
4.12. Sistema CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Instituto
CNA
O Sistema CNA é composto por três entidades: a Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA), que representa os produtores rurais brasileiros de
pequeno, médio e grande portes, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR) que atua como um instrumento para Formação Profissional Rural e
Promoção Social e qualidade de vida de homens e mulheres do campo e o
Instituto CNA que desenvolve estudos e pesquisas na área social e no
agronegócio.
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O Sistema funciona da seguinte forma: as Federações da Agricultura e Pecuária
atendem os Estados e representam os Sindicatos Rurais, que por sua vez,
desenvolvem ações diretas de apoio ao produtor rural, buscando soluções para
os problemas locais. E a CNA defende os interesses dos produtores junto ao
Governo Federal, ao Congresso Nacional e aos tribunais superiores do poder
Judiciário.
4.12.1.

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

Criada em 1951, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
consolidou-se ao longo dos últimos anos como o principal fórum de discussões
e decisões do agronegócio brasileiro.
Integram o Sistema CNA as 27 federações de agricultura e pecuária, que atuam
nos Estados e no Distrito Federal, e mais de dois mil sindicatos rurais,
responsáveis pelas ações de apoio direto aos produtores rurais nos municípios.
4.12.2.

Instituto CNA

O Instituto CNA é uma associação civil sem fins lucrativos. Criado em 26 de
março de 2009, desenvolve estudos e pesquisas sociais e do agronegócio,
atendendo a demandas do Sistema CNA/SENAR. Desenvolve, ainda,
tecnologias alternativas para a produção e divulgação de informações técnicas
e científicas, com foco no meio rural brasileiro.
O trabalho realizado no Instituto CNA traz uma importante contribuição para a
formulação de propostas de políticas públicas, nas quais o beneficiário é a
população rural brasileira.
4.12.3.

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)

Criado pela Lei nº 8.315, de 23/12/91, é uma entidade de direito privado,
paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vinculada à Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e administrada por um Conselho
Deliberativo tripartite. Integrante do chamado Sistema S, tem como função
cumprir a missão estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo, composto por
representantes do governo federal e das classes trabalhadora e patronal rural.
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O SENAR atende, gratuitamente, milhares de brasileiros do meio rural, todos os
anos, contribuindo para sua profissionalização, sua integração na sociedade,
melhoria da sua qualidade de vida e para o pleno exercício da cidadania.
4.13.

Associação Brasileira de Bioinovção - ABBI

Fundada em 2014 por líderes empresariais que acreditam que a biotecnologia
industrial é o vetor mais promissor para desenvolvimento econômico e social do
Brasil, a Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI) representa as empresas e
instituições de diversos setores da economia que empregam ou desenvolvem
processos e produtos que utilizam organismos vivos, modificados ou não, e seus
derivados, em atividades de interesse econômico industrial.
A ABBI acredita que o Brasil detém hoje o maior potencial para tornar-se líder
global da bioeconomia e por isso se deu como missão contribuir para promover
um ambiente econômico, social e institucional favorável à inovação e ao
desenvolvimento sustentável do setor da biotecnologia industrial no país.
A ABBI reúne os pioneiros da biotecnologia industrial mundial. Líderes
empresariais que desempenham um papel de protagonismo na definição do
futuro sustentável da indústria, do Brasil e do mundo. Seus associados
reconhecem que a constituição de uma comunidade de interesse comum, que
colabora e atua em rede buscando o sucesso coletivo e o valor compartilhado, é
o único caminho para a consolidação deste novo paradigma industrial e de
sustentabilidade. A entidade é hoje a única organização dedicada e
comprometida exclusivamente ao desenvolvimento da biotecnologia industrial no
Brasil e, por isso, suas ações devem estar mapeadas e seus atores devem ser
parceiros no Plano de bioeconomia do MCTIC.
4.13.1.

Fórum & Prêmio Brasil bioeconomia

A ABBI vem organizando um evento chamado Fórum e Prêmio Brasil
bioeconomia. Tendo a segunda edição realizada em 2019, o objetivo foi reunir
os líderes e os pioneiros da bioeconomia avançada (representantes de
indústrias, instituições de pesquisa e finanças, governo, investidores, ONGs,
startups e sociedade civil) para se conectarem uns com os outros, refletir sobre
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novas perspectivas e acelerar as (bio)inovações que irão recolocar o Brasil no
caminho do progresso.
A premiação tem como objetivo fomentar a inovação, facilitar novas parcerias e
construir uma plataforma com dados valiosos para os empreendedores do (bio)
futuro, além de propiciar novas conexões do mundo da ciência e apresentar
ideias que usam a biotecnologia para solucionar problemas atuais e futuros.
4.14.

Sociedade Brasileira de Biotecnologia - SBBiotec

A Sociedade Brasileira de Biotecnologia (SBBIOTEC) é uma organização sem
fins lucrativos que se dedica em promover a biotecnologia com excelência e
competência para o benefício da sociedade. A SBBIOTEC foi fundada em 1988
e teve como seu primeiro presidente o Dr. Marcos Mares Guia, fundador da
BIOBRÁS – primeira empresa brasileira que produziu insulina recombinante, um
importante marco de sucesso na história da nossa indústria.
Fazem parte desta agenda: (I) a gestão da Rede Nordeste de Biotecnologia –
RENORBIO, em acordo firmado com a empresa brasileira Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP); (II) a organização geral de projetos e competências
em Biotecnologia – BiotecData, que contou com respaldo da Academia Brasileira
de Ciências que tanto visa principalmente fornecer informações sobre as
competências disponíveis no País na área da Biotecnologia e orienta a
formulação de políticas para o setor, como por exemplo, as ações de fomento
implementadas pelo Fundo Setorial de Biotecnologia.
Os esforços da SBBIOTEC visam contribuir com a formação de recursos
humanos, com sólida base científica, aptos a suprir as demandas do setor
acadêmico e do setor empresarial, assim como fornecer elementos que
contribuam para a pesquisa e o desenvolvimento da Biotecnologia nacional.
Constituída com o objetivo de promover o progresso da Biotecnologia, através
da integração da ciência e do desenvolvimento tecnológico, visa: (I) estimular a
capacitação tecnológica do setor produtivo e de serviços; (II) contribuir com a
interação

entre

universidades/institutos

acadêmicos

e

as

indústrias

biotecnológicas; e (III) contribuir efetivamente com a formação do biotecnológo,
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organização de palestras, seminários e simpósios sobre programas científicos e
biotecnológicos.
4.15.

Associação Brasileira da Indústria Química - ABIQUIM

Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), entidade sem fins
lucrativos fundada em 16 de junho de 1964, congrega indústrias químicas de
grande, médio e pequeno portes, bem como prestadores de serviços ao setor
nas áreas de logística, transporte, gerenciamento de resíduos e atendimento a
emergências.
Estruturada para realizar o acompanhamento estatístico do setor, promove
estudos específicos sobre as atividades e produtos da indústria química,
acompanha as mudanças na legislação e assessora as empresas associadas
em assuntos econômicos, técnicos e de comércio exterior.
Para atender as demandas do setor, a Abiquim também conta com trabalhos das
comissões setoriais e temáticas, formadas por representantes das empresas
associadas e profissionais da própria entidade, que apoiam e executam as
atividades.
A Abiquim é responsável pela coordenação, em nível nacional, do Programa
Atuação Responsável®, além de administrar o CB 10 - Comitê Brasileiro de
Normas Técnicas, da ABNT, para a área química.
4.16.

Associação

Brasileira

da

Indústria

de

Química

Fina,

Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA
A Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas
Especialidades (ABIFINA) trabalha há 34 anos pelo desenvolvimento do parque
industrial do setor no Brasil comprometida com a transparência, a ética e o
avanço econômico nacional. Em busca de promover a competitividade na área,
a ABIFINA atua em duas frentes: contribuições à formulação de políticas públicas
e capacitação tecnológica de empresas.
A agenda estratégica da entidade cobre os temas da inovação, fabricação local,
acesso ao mercado interno, comércio exterior, propriedade intelectual e
investimento produtivo. Atenta às tendências da fronteira tecnológica, a ABIFINA
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tem atuado de forma intensa, nos últimos anos, nas questões técnicas e
regulatórias no campo da biotecnologia.
Constituem o quadro de associados da ABIFINA empresas industriais instaladas
no Brasil que privilegiem a fabricação local com esforços de inovação. No grupo,
encontram-se empresas privadas e laboratórios públicos, o que reflete o
diferencial da ABIFINA de articular demandas das duas esferas, visando um bem
maior: o desenvolvimento econômico sustentado.
A ABIFINA representa os diferentes segmentos do complexo industrial da
química fina no Brasil. São eles: medicamentos (uso humano e animal),
catalisadores, corantes e pigmentos, aditivos, aromas e fragrâncias, defensivos
agrícolas, vacinas (uso humano e animal).
Destaque para a área de atuação:
Produtos da Biodiversidade - São produtos derivados da biodiversidade, tais
como medicamentos fitoterápicos e fitocosméticos, bem como produtos obtidos
através de processos biotecnológicos. Segundo a definição da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB), biodiversidade significa a variabilidade de
organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os
complexos ecológicos que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. O termo tem como
sinônimo diversidade biológica. A biodiversidade contempla tanto a diversidade
encontrada nos ecossistemas naturais como naqueles com interferência
humana, ou antrópicos.
4.17.

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,

Perfumaria e Cosméticos - ABIHPEC
A ABIHPEC defende os legítimos interesses da indústria brasileira de higiene
pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) nas esferas federal, governamental e
municipal e tem como missão incentivar a competitividade de empresas de todos
os portes e regiões do País.
A entidade acompanha, permanentemente, toda a legislação e as normas
aplicáveis ao setor de HPPC no Brasil e no mundo, visando não somente a
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regularidade, mas principalmente em aprimorar as melhores práticas relativas à
segurança, saúde e responsabilidade socioambiental.
Reconhecida como fonte estratégica para o mercado, a ABIHPEC desenvolve
qualificadas publicações, pesquisas, estudos técnicos e eventos diversos para
toda a cadeia de valor, a fim de gerar mais investimentos e de estimular a
inovação, a internacionalização e o desenvolvimento sustentável do setor.
Todos esses processos e iniciativas da entidade resultam na evolução contínua
das associadas e desdobram-se cotidianamente em ações que buscam
fortalecer a essencialidade dos produtos de HPPC para a saúde e o bem-estar
do consumidor.
4.18.

Associação

da

Indústria

Farmacêutica

de

Pesquisa

-

INTERFARMA
Fundada em 1990, a INTERFARMA é uma entidade setorial, sem fins lucrativos,
que representa empresas e pesquisadores nacionais ou estrangeiros
responsáveis pela inovação em saúde no Brasil.
Estes agentes buscam, por meio da inovação, promover e incentivar o
desenvolvimento da indústria de pesquisa científica e tecnológica no País
voltada para a produção de insumos farmacêuticos, matérias-primas,
medicamentos e produtos para a saúde humana.
Atualmente, a INTERFARMA é composta por laboratórios nacionais e
internacionais de pesquisa e uma startup, mas pesquisadores nacionais,
instituições, fundações, universidades, institutos e até mesmo pessoas físicas
também podem se associar.
Dentre os principais objetivos da INTERFARMA está o de disseminar o conceito
de inovação como indutora do desenvolvimento econômico, buscando criar um
ambiente seguro, estável e propício para os investimentos.
Além disso, a INTERFARMA promove a interação e o estreitamento das relações
com os diversos agentes, principalmente com as autoridades de saúde, no
sentido de discutir temas como pesquisa clínica, acesso à saúde, ambiente
regulatório, biotecnologia, ética e combate à informalidade. Em nosso
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entendimento, esses são os pontos fundamentais para aprimorar o debate sobre
saúde pública no país.
Abaixo, os principais compromissos da INTERFARMA:
•

Zelar pela saúde do paciente brasileiro;

•

Disseminar os valores do Código de Conduta e tornar a ética um elemento
indissociável das associadas e reconhecido pela sociedade;

•

Trabalhar pelo intercâmbio e pela cooperação com outras entidades
brasileiras ou de outros países;

•

Mostrar para a sociedade a importância das pesquisas médicas e
farmacêuticas;

•

Incentivar ações de responsabilidade socioambiental;

•

Promover o aprimoramento técnico e científico dos associados.

4.19.

Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das

Empresas Inovadoras (ANPEI)
A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas
Inovadoras (ANPEI) é uma associação brasileira multisetorial que visa viabilizar
ambientes de colaboração e cooperação com o ecossistema de inovação e com
os associados. Proporciona atualizações de temas-chave e de articulação de
políticas de incentivo à inovação e discussões de alto nível, além de
representatividade institucional e de capacitação personalizada na área
A ANPEI possui cinco comitês:
•

Gestão da Inovação

•

Fomento

•

Indústria-Startup

•

ICT-Empresas

•

Propriedade Intelectual

4.20.

Indústria Brasileira de Árvores – IBA

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) é a associação responsável pela
representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas, do campo
à indústria, junto a seus principais públicos de interesse.
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Com o objetivo de valorizar os produtos originários dos cultivos de pinus e
eucalipto e demais espécies plantadas para fins industriais, a Ibá atua em defesa
dos interesses do setor junto a autoridades e órgãos governamentais, entidades
da cadeia produtiva de árvores plantadas e importantes setores a economia,
organizações

socioambientais,

universidades,

escolas,

consumidores

e

imprensa – tanto nacional como internacionalmente.
Lançada em abril de 2014, a entidade representa as 48 empresas e 10 entidades
estaduais de produtos originários do cultivo de árvores plantadas, com destaque
para painéis de madeira, pisos laminados, celulose, papel, florestas energéticas
e biomassa, além dos produtores independentes de árvores plantadas e
investidores financeiros.
Com sede em Brasília (DF) e escritório em São Paulo, a Ibá reúne as empresas
que participavam da Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira
(Abipa), da Associação Brasileira da Indústria de Piso Laminado de Alta
Resistência (Abiplar), da Associação Brasileira dos Produtores de Florestas
Plantadas (ABRAF) e da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa).
A missão da Ibá está alicerçada na certeza de que a árvore plantada é o futuro
das matérias-primas renováveis, recicláveis e amigáveis ao ambiente, à
biodiversidade e à vida humana.
4.21.

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel – ABTCP

A ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel – é uma entidade
comprometida com o desenvolvimento técnico dos profissionais da cadeia
produtiva do setor de base florestal e com a evolução da competitividade das
empresas atuantes neste segmento. É uma das instituições técnicas mais
respeitadas do mundo em sua área de atuação, tendo conquistado título de
OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público –, pela
comprovação do valor gerado em capacitação e informação de alto nível ao
mercado.
Editora de livros e periódicos, a ABTCP mantém ainda parcerias com institutos
de pesquisa e universidades que são referências em formação e informação
especializadas e está à frente de definições técnicas essenciais ao setor de
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base florestal, como revisões das NR12 e NR13; Programa Brasil Maior;
Normalização Setorial; e Políticas Nacionais de Resíduos Sólidos (PNRS) e de
Recursos Hídricos (PNRH), entre outras questões importantes a uma indústria
que se desenvolve ano a ano no Brasil. Incentiva debates permanentes sobre
soluções de melhoria aos processos produtivos, por meio do trabalho de suas
Comissões Técnicas e capacita mais de mil profissionais anualmente,
promovendo o intercâmbio técnico e o relacionamento entre empresas e
profissionais. Nosso objetivo, a partir da excelência operacional e de Recursos
Humanos, é promover a sustentabilidade com inovação.
4.22.

União da Indústria de Cana-de-Açúcar - UNICA

A UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar – é a entidade representativa
das principais unidades produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade da região
Centro-Sul do Brasil, principalmente do Estado de São Paulo.
Sua criação, em 1997 resultou da fusão de diversas organizações setoriais do
estado de São Paulo, após a regulamentação do setor no País. A associação se
expressa e atua em sintonia com os interesses dos produtores de açúcar, etanol
e bioeletricidade tanto no Brasil como ao redor do mundo.
A UNICA é gerida por um Conselho Deliberativo, integrado por representantes
de suas associadas e uma equipe de experientes executivos, especialistas e
consultores técnicos, dedicados em tempo integral. O domínio técnico da UNICA
compreende as áreas de meio ambiente, energia, tecnologia, comércio exterior,
responsabilidade social corporativa, sustentabilidade, legislação, economia e
comunicação.
No final de 2007, a UNICA abriu o primeiro escritório internacional nos Estados
Unidos e, em 2008, na Europa, com o objetivo de prover informações
qualificadas sobre as importantes contribuições socioeconômicas e ambientais
do setor a interlocutores como governos, ONGs, empresas, mídia e
consumidores. A partir de 2017, a UNICA ampliou seu escopo geográfico com a
contratação de um consultor no continente asiático, baseado em Singapura.

4.23.

Associação Brasileira do Biogás - ABIOGÁS
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A Associação Brasileira do Biogás (ABiogás) nasceu em 2013 pela união de
pessoas e empresas que juntas buscam o aumento da participação do biogás
na matriz energética brasileira.
Atuando como um canal de interlocução com a sociedade civil, os Governos
Federal e estaduais, as autarquias e os órgãos responsáveis pelo planejamento
energético brasileiro, a ABiogás tem como objetivo transformar a energia
elétrica, combustível e térmica, geradas pelo, em commodities energéticas
amplamente utilizadas, com uma participação de 10% na matriz brasileira.
Atualmente, o Brasil apresenta o maior potencial energético do mundo: 84,6
bilhões Nm³/ano entre saneamento (7%), resíduos sucroenergético (48%) e
resíduos agroindustriais (45%). Esse potencial tem capacidade de suprir quase
40% da demanda nacional de energia elétrica ou substituir 70% do consumo de
brasileiro de diesel.
A ABiogás conta com empresas associadas que representam todos os setores
da cadeia de produção, aproveitamento e beneficiamento do segmento de
biogás. Com responsabilidade na atuação junto aos órgãos competentes e o
compromisso com a divulgação de informações relevantes, a ABiogás, seus
associados e parceiros visam sempre alcançar os melhores e mais
transformadores resultados para a sociedade brasileira.
4.24.

Associação Brasileira dos Produtores de Biodiesel – APROBIO

A Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (APROBIO) é uma
entidade de representação corporativa e institucional dos produtores de
biocombustíveis do país e de disseminação de conhecimento, pesquisa e
informação sobre as fontes alternativas de energia em substituição aos
combustíveis fósseis.
Fundada em junho de 2011, tem como associadas as empresas de capital
nacional que atuam no setor de produção de biodiesel e outros biocombustíveis.
A APROBIO pauta suas ações de modo a disseminar os benefícios econômicos,
sociais e ambientais das fontes de energia alternativas para uso no setor de
transportes e afins.
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O biodiesel brasileiro, por exemplo, é um produto consolidado da matriz
energética nacional, com um importante papel na substituição de combustíveis
fósseis, na geração de emprego e renda no campo e na industrialização e
agregação de valor nas cadeias produtivas de suas matérias-primas.
Desde a criação do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB),
em dezembro de 2004, o Brasil tornou-se o segundo maior produtor e
consumidor mundial de biodiesel, assumiu compromissos de redução de
emissões de gases de efeito estufa no Acordo de Paris (COP-21) e instituiu a
Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), um dos maiores programas
do mundo de transição de matriz energética e uso de fontes alternativas em
substituição aos combustíveis fósseis.
A APROBIO participa ativamente de grupos de trabalho para melhoria da
qualidade dos biocombustíveis, formulação e implementação de políticas
públicas, marcos regulatórios e fomentos ao setor, entre outras vertentes.
Também faz parte do escopo de articulação da entidade o fortalecimento
institucional da representatividade setorial, contribuindo, por exemplo, com a
formação da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, criada no Congresso
Nacional em 2011 e renovada nas duas legislaturas seguintes, em 2015 e em
2019.
4.25.

União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene – UBRABIO

A União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) é uma associação sem
fins econômicos que representa nacionalmente toda a cadeia produtiva desses
biocombustíveis. Desde sua criação, em 2007, a entidade lidera o segmento e
atua como interlocutora entre sociedade e governo para mobilizar e unir
esforços, recursos e conhecimentos na busca pelo desenvolvimento do setor.
Focada em colaborar com a trajetória virtuosa do Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), e agora com o RenovaBio, além de atuar
em prol da estruturação do Segmento de Combustíveis Renováveis de Aviação
no Brasil, a Ubrabio coopera com a execução de políticas socioeconômicas e
contribui diretamente para a substituição gradual dos combustíveis fósseis na
Matriz Energética Brasileira; incentivando a agricultura familiar e agregando valor
às matérias-primas produzidas no país.
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Nossos principais objetivos são o estímulo à produção, comercialização,
realização de pesquisas, e elaboração de projetos e propostas a favor do
aperfeiçoamento regulatório de toda a cadeia produtiva, na busca pela
previsibilidade para o setor e evolução do uso do biodiesel atrelada às suas
externalidades positivas.
A representação da Ubrabio compreende produtores de biodiesel e
bioquerosene e das matérias-primas necessárias à produção, além de
fornecedores de equipamentos, agroindústrias de extração de óleo vegetal e
farelos, indústrias de insumos químicos, tecnologias e serviços relacionados ao
setor.
4.26.

Sociedade Nacional de Agricultura - SNA

A SNA tem a finalidade de promover o agronegócio brasileiro por meio de ações
educacionais e difusão de conhecimentos técnicos específicos nas áreas de
agricultura, criação de animais, meio ambiente, economia, direito e capacitação
gerencial.
Na SNA a tradição e a modernidade convivem sob a égide da qualidade.
Qualidade no ensino, na divulgação, nos serviços que presta ao setor
agropecuário, à comunidade e ao país.
O Campus Educacional e Ambiental da SNA, uma área privilegiada de 144.000
m² de natureza em plena região metropolitana da cidade do Rio de janeiro, abriga
cursos de Graduação em Medicina Veterinária e em Zootecnia, oferecidos em
parceria com a Fagram e pela Universidade Castelo Branco (UCB), oferece
Cursos de Extensão (livres) em práticas agrícolas, criação de animais,
agronegócio, paisagismo e meio ambiente, ministrados por meio da Escola
Wencesláo Bello (EWB), e ainda abriga a Biblioteca Edgard Teixeira Leite,
referência no país.
4.27.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é um dos cinco maiores
complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina.
Seus cursos formam profissionais para 28 áreas da indústria brasileira, desde a
iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica.
212

Áreas de Atuação:
•

Educação Profissional: O SENAI é o maior complexo privado de educação
profissional da América Latina. Desde sua criação, em 1942, já formou
mais de 73 milhões de trabalhadores em 28 áreas da indústria. O SENAI
está presente em mais de 2 mil municípios brasileiros e oferece cursos
em todos os níveis da educação profissional e tecnológica. Alunos do
SENAI conquistaram o primeiro e o segundo lugares na maior competição
de profissões técnicas do planeta, a WorldSkills, em 2015 e 2017,
respectivamente. Isso comprova que o SENAI prepara trabalhadores
altamente qualificados, no patamar das nações mais industrializadas. O
SENAI também apoia o desenvolvimento da educação profissional em
outros países, contribuindo para a criação e manutenção de centros de
formação em Angola, Cabo Verde, Guatemala, Jamaica, Paraguai, Peru,
Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Haiti.

•

Inovação e tecnologia: Para ajudar a indústria a inovar e ser mais
competitiva, o SENAI tem 26 Institutos de Inovação, que trabalham com
pesquisa aplicada para o desenvolvimento de novos produtos e soluções
customizadas para as empresas. Os Institutos SENAI de Inovação já
entregaram mais de 320 projetos, incluindo o FLATFISH, robô-submarino
que faz inspeções de petróleo em águas profundas. Mais de 300 projetos
estão em andamento, com um volume total de recursos de cerca de R$
700 milhões. O SENAI também conta com 58 Institutos de Tecnologia,
que prestam serviços técnicos para aumentar a produtividade das
empresas, garantir a qualidade de produtos e garantir a conformação com
normas nacionais e internacionais. Cada instituto atende a setores
específicos, de acordo com as características regionais de cada indústria.

4.27.1.

Instituto Senai de Inovação – Biomassa

Instalado em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, conta com laboratórios,
plantas-piloto e equipamentos de última geração. O instituto desempenha um
papel fundamental de pesquisa aplicada para transformação da biomassa e é
um parceiro estratégico da indústria na busca por tecnologias, processos e
produtos mais eficientes e sustentáveis.
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Áreas de Atuação/Serviços:
•

Energia e sustentabilidade de biomassa;

•

Biotecnologia industrial e engenharia de bioprocessos;

•

Utilização de resíduos e engenharia de processos;

•

Desenvolvimento de materiais orientados a produto.

4.27.2.

Instituto Senai de Inovação - Química Verde

A economia da sustentabilidade impõe novos paradigmas para as empresas se
adaptarem às exigências do mercado e da sociedade, além de servir de
oportunidade para novos negócios. Para apoiar as empresas, o SENAI/RJ
lançou o Instituto de Inovação Química Verde Firjan SENAI – que propõe o
desenvolvimento de processos e produtos químicos que reduzam ou eliminem o
uso e a geração de substâncias perigosas ao meio ambiente.
Localizado no Maracanã, o ISI Química Verde desenvolve pesquisas em
diversas áreas para prover à indústria soluções inovadoras que visem à melhoria
da sua competitividade e sustentabilidade. Além disso, mantém parceria com
reconhecidas universidades e institutos de pesquisa do país e do exterior
complementando competências para o desenvolvimento de projetos. Desta
forma, o instituto apoia as empresas no atendimento à legislação ambiental
vigente e auxilia no desenvolvimento de processos e produtos de uma indústria
cada vez mais verde.
Principais linhas de atuação:
• Tecnologias para a avaliação de impacto ambiental etoxicológico de
xenobióticos.
• Desenvolvimento de soluções para biorremediação em ambientes terrestres,
marinhos, fluviais e águas subterrâneas.
• Métodos para tratamento e reuso de efluentes líquidos e gasosos.
• Métodos para tratamento e reaproveitamento de resíduos sólidos com foco na
transformação em produtos de maior valor agregado, atendendo aos princípios
da química verde.
• Desenvolvimento de novas técnicas analíticas em química verde.
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• Soluções para otimização analítica e de processos na cadeia de extração e
refino de petróleo e outros processos industriais, atendendo aos princípios da
química verde.
• Desenvolvimento de processos para tratamento de água industrial e consumo
humano.
4.27.3.

Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos

O Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos desenvolve soluções
sustentáveis de padrão internacional por meio da química e da biotecnologia
industrial empregando recursos renováveis e não renováveis para oferecer
novos produtos e processos. Situado no Rio de Janeiro, possui uma equipe
formada por especialistas reconhecidos em biotecnologia, transformações
químicas e engenharia de processos. O instituto oferece serviços como síntese
e sequenciamento de DNA para produção de químicos e enzimas e outros não
ofertados por centros de pesquisa no Brasil.
Principais linhas de atuação:
•

Biologia Sintética

•

Transformação Química

•

Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos

•

Desenvolvimento de Processos e Fibras para a Indústria Têxtil

4.27.4.

Instituto Senai de Inovação em Biotecnologia

O Instituto SENAI de Inovação em Biotecnologia, em São Paulo (SP),
desenvolve soluções inovadoras para bioengenharia, com foco nos segmentos
de saúde, alimentos e bebidas, meio ambiente, energia, papel e celulose,
fármacos, química, cosméticos e defesa.
A unidade tem atualmente 10 pesquisadores e especialistas. O portfólio de
serviços inclui:
•

Engenharia de Bioprocessos: escalonamento, otimização, sensoriamento
e automação;

•

Desenvolvimento de bioativos: engenharia genética e molecular;

•

Desenvolvimento de banco de células e outros bioativos (clonagem);
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•

Desenvolvimento de biosensores;

•

Identificação, caracterização e desenvolvimento de novas metodologias
analíticas para biotecnologia.

4.28.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –

SEBRAE
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma
entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento
sustentável dos empreendimentos de micro pequenas empresas– aqueles com
faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões, atuando com foco no
fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de
formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e
privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao
associativismo, feiras e rodadas de negócios.
As soluções desenvolvidas pelo Sebrae atendem desde o empreendedor que
pretende abrir seu primeiro negócio até pequenas empresas que já estão
consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado.
Para garantir o atendimento aos pequenos negócios, o Sebrae atua em todo o
território nacional. Onde tem Brasil, tem Sebrae. Além da sede nacional, em
Brasília, a instituição conta com pontos de atendimento nas 27 Unidades da
Federação, onde são oferecidos cursos, seminários, consultorias e assistência
técnica para pequenos negócios de todos os setores.
O Sebrae Nacional é responsável pelo direcionamento estratégico do sistema,
definindo diretrizes e prioridades de atuação. As unidades estaduais
desenvolvem ações de acordo com a realidade regional e as diretrizes nacionais.
O Sebrae é agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, mas não
é uma instituição financeira, por isso não empresta dinheiro. Articula (junto aos
bancos, cooperativas de crédito e instituições de microcrédito) a criação de
produtos financeiros adequados às necessidades do segmento. Também orienta
os empreendedores para que o acesso ao crédito seja, de fato, um instrumento
de melhoria do negócio.
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4.28.1.

Bioeconomia - inovação e sustentabilidade em cadeias

produtivas
Considerando a estratégia de atuação do Sebrae, a bioeconomia se estabelece
como um macrossegmento transversal que pode proporcionar valor em cadeias
produtivas, contribuindo para o desenvolvimento de bionegócios e oportunidades
de mercado para os pequenos negócios, com destaque para as cadeias
produtivas de alimentos e bebidas; energia; higiene e cosméticos; casa e
construção; e moda.
Como o Sebrae no Rio de Janeiro atua no apoio aos projetos em biotecnologia:
•

Promovendo a integração da bioeconomia e o desenvolvimento de micro
e pequenas empresas atendidas pelo Sebrae no Rio de Janeiro;

•

Possibilitando às micro e pequenas empresas (MPE) acesso a novas
tecnologias, matérias-primas, produtos e modelos de negócios visando o
aumento de competitividade;

•

Contribuindo para a criação e o desenvolvimento de empresas de base
tecnológica com foco em biostartup;

•

Integrando instituições de ensino, empresas, centros de pesquisa,
entidades públicas e privadas para estimular a realização de trabalhos
compartilhados, fomentar o empreendedorismo no meio acadêmico e
ampliar o acesso a novos mercados.

4.28.2.

7ª Edição do Green Rio - seleção de biostartups

O Sebrae Rio realizou um processo seletivo para escolher biostartups para
participar da 7ª Edição do Green Rio, na Marina da Glória.
O projeto de bioeconomia visa apoiar a criação e o desenvolvimento de
biostartups visando ampliar o acesso ao mercado, interar com empresários do
segmento de agronegócios, bebidas, cosméticos e representantes do poder
público voltados para compras governamentais.
Essas biostartups participaram do Pitch com propostas de soluções tecnológicas
sustentáveis voltadas para os segmentos de agricultura, moda, indústria têxtil,
coleta seletiva e tratamento hídrico.
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O critério de classificação analisado para selecionar as biostartups levou em
conta o estágio de operação, que abrangem três etapas: nível de
amadurecimento, desenvolvimento de ações no mercado e/ou que estão em
busca de investidores para receber aporte financeiro para escalar o negócio.
Biostartups selecionadas:
•

Biotecam

•

Eco Ponto

•

Ascender Ideias

•

Fazenda Urbana

•

Fourzym

•

Libertas

•

Mancha

•

Onomade

4.28.3.

Inova Amazônia

Para fomentar os empreendimentos da floresta e ressaltar a necessidade de
fortalecer o setor na região, o Sebrae lançou o programa Inova Amazônia, uma
iniciativa que busca potencializar o empreendedorismo na Amazônia Legal a
partir da bioeconomia, reunindo o que há de mais inovador em sustentabilidade
e atuando para promover o desenvolvimento territorial.
Assim, o Sebrae espera estimular empreendimentos e novos negócios a
pesquisar e utilizar, conscientemente, a biodiversidade, de maneira que seus
recursos sejam renovados durante o uso. Esse incentivo significa juntar ciência
e tecnologia para a geração de negócios com foco no uso sustentável dos
recursos naturais, tornando seus produtos sinônimo de riqueza.
Cinco razões para o desenvolvimento desse segmento:
•

Destaca a importância da conservação ambiental para a geração de
emprego, renda e lucro para o país.

•

Proporciona a criação de novos modelos de negócios, que, com o uso
da tecnologia e inovação, transformam os processos produtivos.
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•

Combate a exploração descontrolada dos recursos florestais, já que eles
precisarão ser renovados e recuperados para que os negócios se
mantenham ao longo do tempo.

•

Promove o ecossistema regional, o ambiente corporativo e a inovação,
ampliando o mercado de circulação dos produtos e colocando o Brasil
num patamar mundial de uso sustentável dos recursos naturais.

•

Acelera a transição de uma economia tradicional, baseada na extração
predatória, para uma pautada no desenvolvimento sustentável.

4.29.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

4.29.1.

bioeconomia Brasil – Sociobiodiversidade

O bioeconomia Brasil - Sociobiodiversidade é um programa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), executado pela Secretaria de
Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF), que busca ampliar a participação
dos pequenos agricultores, agricultores familiares, povos e comunidades
tradicionais e seus empreendimentos nos arranjos produtivos e econômicos que
envolvam o conceito da bioeconomia.
A iniciativa promove a articulação de parcerias entre o Poder Público e o setor
empresarial, visando a promoção e estruturação de sistemas produtivos
baseados no uso sustentável dos recursos da sociobiodiversidade e do
extrativismo, além da produção e utilização de energia a partir de fontes
renováveis, sempre com o foco na geração de renda e melhoria da qualidade de
vida do público envolvido.
O Programa é estruturado em cinco eixos temáticos e o Ministério da Agricultura
atuará em cada um deles com os seguintes objetivos:
•

Estruturação Produtiva das Cadeias do Extrativismo (Pró-Extrativismo) Promover a estruturação de cadeias produtivas do extrativismo, em todos
os biomas brasileiros, com preponderância para a Amazônia, e contribuir
para o desenvolvimento sustentável, a inclusão produtiva e a geração de
renda.

•

Ervas Medicinais, Aromáticas, Condimentares, Azeites e Chás Especiais
do Brasil - Promover alianças produtivas tendo os setores de alimentos e
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saúde como promotores do desenvolvimento local articulado com
políticas públicas, visando ampliar o acesso aos mercados nacional e
internacional.
•

Roteiros da Sociobiodiversidade - Valorizar a diversidade biológica, social
e cultural brasileira e apoiar a estruturação de arranjos produtivos e
roteiros de integração em torno de produtos e atividades da
sociobiodiversidade, de forma a contribuir para a geração de renda e
inclusão produtiva.

•

Potencialidades

da

Agrobiodiversidade

Brasileira

-

Promover

a

conservação da agrobiodiversidade, por meio do reconhecimento de
sistemas agrícolas tradicionais e fomento de ações para a conservação
dinâmica destes sistemas, com foco no uso sustentável de seus recursos
naturais, visando a geração de renda, agregação de valor e manutenção
da diversidade genética de sementes e plantas cultivadas.
•

Energias Renováveis para a Agricultura Familiar - Promover a geração e
aproveitamento econômico e produtivo das fontes de energias
renováveis, em especial a solar fotovoltaica, tanto para autoconsumo
quanto para geração distribuída, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável, geração de renda e inclusão produtiva no meio rural.

4.29.2.

Programa Nacional de Insumos para Agricultura Orgânica –

Bioinsumos
O objetivo do Programa é organizar o marco legal do setor para facilitar o acesso
dos produtores rurais aos diferentes insumos orgânicos e ampliar o uso de
substâncias ou organismos de origem biológica na agropecuária.
Os bioinsumos abrangem desde sementes, fertilizantes, produtos para nutrição
vegetal e animal, extratos vegetais, defensivos feitos a partir de microorganismos
benéficos para controle de pragas e doenças até produtos homeopáticos ou
tecnologias que têm ativos biológicos na composição.
O grupo de trabalho foi criado em abril 2019 e está sob coordenação da
Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação e conta com
representantes de outras três secretarias do Mapa: Defesa Agropecuária,
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Política Agrícola e Agricultura Familiar e Cooperativismo. Os representantes
serão indicados nos próximos dias.
Entre os objetivos do Programa está a harmonização de ações e experiências
existentes de forma descentralizada no setor, identificando as necessidades do
setor e propondo novas formas e processos que possam trazer inovação e
fomento. E prevê a definição de eixos temáticos e a revisão do marco legal
relacionado ao assunto. Um dos pontos, por exemplo, que deve ser discutido é
a produção de insumos dentro das propriedades rurais.
4.29.3.

Projeto Rural Sustentável

O Rural Sustentável é um projeto que tem como finalidade melhorar as práticas
de uso da terra e manejo florestal, utilizadas pelos pequenos e médios
produtores rurais, nos biomas Amazônia e Mata Atlântica. Além disso, tem por
objetivo incentivar o desenvolvimento rural sustentável e a conservação da
biodiversidade por meio da implementação de tecnologias de baixa emissão de
carbono, contribuindo, dessa forma, para o cumprimento dos objetivos do Plano
de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC) do Brasil. Além disso, tem
como objetivo promover a proteção do clima e apoiar os produtores rurais na
obtenção do Crédito Rural, viabilizando assistência técnica e incentivos
financeiros para a implantação de Unidades Multiplicadoras das tecnologias ABC
nas propriedades rurais
Este Projeto tem como executor e gestor financeiro o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Esta Cooperação Técnica é financiada pelo Fundo
Internacional para o Clima (International Climate Fund - ICF) do Ministério da
Agricultura, da Alimentação, da Pesca e dos Assuntos Rurais do Governo
Britânico (DEFRA), tendo como beneficiário o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), por meio da Secretaria de Mobilidade Social, do
Produtor Rural e do Cooperativismo.
Do mesmo modo, o IABS – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e
Sustentabilidade foi selecionado por meio do processo seletivo SPD 16-072 para
realizar os serviços de “execução e operacionalização de atividades
administrativas e logísticas do projeto Rural Sustentável”, conforme contrato No.
C0049-17, firmado entre o IABS e o BID.
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Objetivos do Projeto
•

Melhorar as práticas de uso da terra e manejo florestal;

•

Promover o desenvolvimento rural sustentável, melhorando a gestão nas
propriedades rurais;

•

Redução da pobreza auxiliando no aumento da renda do produtor rural;

•

Incentivar a conservação da biodiversidade e promover a proteção do
clima, por meio de educação profissional;

•

Contribuir para a redução no desmatamento e consequente melhoria no
sequestro de carbono de acordo com as metas do Plano ABC.

4.29.4.

Plano ABC - Agricultura de Baixa Emissão de Carbono

O objetivo geral do Plano ABC é promover a redução das emissões de GEE na
agricultura – conforme preconizado na Política Nacional sobre Mudanças do
Clima (PNMC) –, melhorando a eficiência no uso de recursos naturais e
aumentando a resiliência de sistemas produtivos e de comunidades rurais,
possibilitando a adaptação do setor agropecuário às mudanças climáticas.
Os objetivos específicos deste Plano são:
• Contribuir para a consecução dos compromissos de redução da emissão de
GEE assumidos voluntariamente pelo Brasil, no âmbito dos acordos climáticos
internacionais e previstos na legislação;
• Garantir o aperfeiçoamento contínuo e sustentado das práticas de manejo nos
diversos setores da agricultura brasileira que possam vir a reduzir a emissão
dos GEE e, adicionalmente, aumentar a fixação atmosférica de CO2 na
vegetação e no solo dos setores da agricultura brasileira;
• Incentivar a adoção de Sistemas de Produção Sustentáveis que assegurem a
redução de emissões de GEE e elevem simultaneamente a renda dos
produtores, sobretudo com a expansão das seguintes tecnologias:
Recuperação de Pastagens Degradadas; Integração Lavoura-PecuáriaFloresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs); Sistema Plantio Direto (SPD);
Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN); e Florestas Plantadas;39
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• Incentivar o uso de Tratamento de Dejetos Animais para geração de biogás e
de composto orgânico;
• Incentivar os estudos e a aplicação de técnicas de adaptação de plantas, de
sistemas produtivos e de comunidades rurais aos novos cenários de
aquecimento atmosférico, em especial aqueles de maior vulnerabilidade; e
• Promover esforços para reduzir o desmatamento de florestas decorrente dos
avanços da pecuária e de outros fatores.
4.30.

Ministério de Minas e Energia - MME

4.30.1.

Conselho Nacional de Política Energética

O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, presidido pelo Ministro de
Estado de Minas e Energia, é órgão de assessoramento do Presidente da
República para formulação de políticas e diretrizes de energia.
4.30.2.

Comitê RenovaBio – CRBio

O Comitê RenovaBio (CRBio) foi criado pela Decreto 9.308, de 15 de março de
2018, com as atribuições de, entre outras:
Recomendar ao Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, anualmente,
limites máximos para as metas compulsórias de redução de emissões de gases
causadores do efeito estufa, para a comercialização de combustíveis, de que
trata a Lei do RenovaBio (Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017);
Elaborar análises e estudos que servirão de base para a determinação de
cenários e projeções que apoiarão a definição das metas compulsórias anuais
de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa, para a
comercialização de combustíveis; e
Realizar consulta pública, prévia à definição das metas de redução de emissões
pelo CNPE.

4.30.3.

Departamento de Biocombustíveis – DBIO

Compete ao Departamento de Biocombustíveis (DBIO):
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Decreto 7.798/2012
Art. 27. Ao Departamento de Biocombustíveis compete:
I - monitorar e avaliar, em conjunto com as instituições governamentais, agências
reguladoras e demais instituições competentes, as condições de produção,
utilização e a evolução do abastecimento de combustíveis renováveis;
II - promover e implementar ações preventivas e corretivas para garantir
abastecimento satisfatório de combustíveis renováveis no País, e sua adequada
participação na matriz energética;
III - inserir novos combustíveis renováveis na matriz energética;
IV - promover, acompanhar e supervisionar a adequada utilização dos recursos
destinados ao fomento da utilização dos combustíveis renováveis;
V - coordenar e promover programas, incentivos e ações para atrair
investimentos para o setor de combustíveis renováveis;
VI - monitorar, estimular e apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico no setor de combustíveis renováveis; e
VII - articular-se com as instituições governamentais, agências reguladoras e
demais entidades envolvidas com o setor de combustíveis renováveis.

4.31.

Ministério do Meio Ambiente – MMA

4.31.1.

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – Cgen

O CGen, órgão colegiado de caráter deliberativo, normativo, consultivo e
recursal, criado pela Lei nº 13.123, de 2015, no âmbito do Ministério do Meio
Ambiente, é integrado por vinte conselheiros, sendo onze representantes de
órgãos da administração pública federal e nove representantes da sociedade
civil, conforme disposto no art. 7º do Decreto nº 8.772, de 2016.
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O CGen é presidido pelo Ministério do Meio Ambiente, e reúne-se,
ordinariamente, conforme calendário aprovado pelo Plenário, preferencialmente
em Brasília, DF. A Secretaria de Biodiversidade, exerce a função de SecretariaExecutiva do CGen.
Além do Plenário, o Conselho possui Câmaras Temáticas e Câmaras Setoriais
que subsidiam o Plenário na tomada de decisões.
A primeira legislação brasileira sobre o tema entrou em vigor em 30 de junho de
2000, estabelecendo os direitos e as obrigações relativos ao acesso ao
patrimônio genético, à proteção e ao acesso aos conhecimentos tradicionais
associados, e à repartição de benefícios. O marco legal foi revisado até a entrada
em vigor da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, que permaneceu válida até
16 de novembro de 2015. A legislação estabeleceu como autoridade nacional
competente para a gestão do acesso e da repartição de benefícios no Brasil um
colegiado, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen), criado em
2001 pela Medida Provisória nº 2.186-16/2001 com a participação de diferentes
órgãos e instituições da Administração Pública Federal.
A MP nº 2.186-16/2001 foi um importante marco no combate à biopirataria no
Brasil. Contudo, esta norma fazia exigências rígidas e burocráticas para o acesso
ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, que ensejaram
críticas por parte do setor usuário, ao considerar o alto custo transacional, e por
parte dos povos e comunidades tradicionais, que sempre demandaram maior
participação no processo de tomada de decisão.
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, que substitui
a Medida Provisória, foram contempladas diversas demandas dos setores da
sociedade civil, incluindo a representação no CGen do setor empresarial, do
setor acadêmico, e de populações indígenas, comunidades tradicionais e
agricultores tradicionais.
Hoje a visão do CGen é fazer com que o sistema nacional de acesso e repartição
de benefícios seja uma ferramenta de desenvolvimento econômico, social,
cultural e ambiental do nosso País, propiciando a conservação da
biodiversidade.
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O Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado – SisGen – é um sistema eletrônico criado pelo Decreto
nº 8.772, de 11 de maio de 2016, que regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de
maio de 2015, como um instrumento para auxiliar o Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético – CGen – na gestão do patrimônio genético e do
conhecimento tradicional associado.
O SisGen é mantido e operacionalizado pela Secretaria-Executiva do CGen, e
apresenta interface que possibilita ao usuário:
•

Cadastrar acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional
associado;

•

Cadastrar envio de amostra que contenha patrimônio genético para
prestação de serviços no exterior;

•

Cadastrar remessa de amostra de patrimônio genético;

•

Notificar produto acabado ou material reprodutivo;

•

Solicitar autorização de acesso ao patrimônio genético ou ao
conhecimento tradicional associado e de remessa ao exterior com
anuências do Conselho de Defesa Nacional e do Comando da Marinha;

•

Solicitar credenciamento de instituições mantenedoras das coleções ex
situ que contenham amostras de patrimônio genético;

•

Obter comprovantes de cadastros de acesso, cadastros de remessa e de
notificações;

•

Obter certidões do procedimento administrativo de verificação; e

•

Solicitar atestados de regularidade de acesso.

4.31.2.

Programa de Áreas protegidas da Amazônia

O ARPA (Áreas Protegidas da Amazônia) é um programa do Governo Federal,
coordenado

pelo

Ministério

do

Meio

Ambiente

(MMA),

gerenciado

financeiramente pelo FUNBIO (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade) e
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF) – por meio do
Banco Mundial, do governo da Alemanha – por meio do Banco de
Desenvolvimento da Alemanha (KfW), da Rede WWF – por meio do WWF-Brasil,
e do Fundo Amazônia, por meio do BNDES.
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Lançado em 2002, o ARPA é o maior programa de conservação de florestas
tropicais do planeta e o mais expressivo ligado à temática das unidades de
conservação no Brasil. Atualmente encontra-se na terceira fase, iniciada em
2014.
O Programa foi criado com o objetivo de expandir e fortalecer o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC) na Amazônia, proteger 60 milhões de
hectares, assegurar recursos financeiros para a gestão destas áreas a
curto/longo prazo e promover o desenvolvimento sustentável na região.
Reconhecido internacionalmente, o ARPA combina biologia da conservação com
práticas de planejamento e gestão. As Unidades de Conservação apoiadas pelo
programa são beneficiadas com bens, obras e contratação de serviços
necessários para a realização de atividades de integração com as comunidades
de entorno, formação de conselhos, planos de manejo, levantamentos
fundiários, fiscalização e outras ações necessárias ao seu bom funcionamento.
O Programa Arpa está alinhado com as principais políticas e estratégias do
governo brasileiro para a conservação da Amazônia, tais como:
Plano Amazônia Sustentável (PAS), cuja integração com o Arpa acontece a partir
da consulta e envolvimento de diversos setores das sociedades regional e
nacional, além de permear os cinco eixos temáticos prioritários do PAS:
produção sustentável com tecnologia avançada, novo padrão de financiamento,
gestão ambiental e ordenamento territorial, inclusão social e cidadania e
infraestrutura para o desenvolvimento;
Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal
(PPCDAM), cujas contribuições e interfaces com o Arpa estão na sintonia entre
os objetivos e diretrizes gerais de ambos, incluindo as metas do PPCDAM de
ordenamento fundiário e territorial da região, através da criação e consolidação
de UCs;
Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), com o qual o Arpa colabora para o
cumprimento de diversas diretrizes, como a de assegurar a representatividade
dos diversos ecossistemas e a de promover a articulação de diferentes
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segmentos da sociedade para qualificar as ações de conservação da
biodiversidade;
Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), que tem no Programa Arpa
importante apoio para sua consecução. Somente a criação de 13 UCs na
Amazônia entre 2003 e 2007 com o apoio do Arpa evitará, até 2050, a emissão
de 0,43 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Dessa forma, a expansão
futura do SNUC na Fase II do Arpa e a melhoria na gestão das UCs poderão
aumentar a contribuição do Programa para a redução das taxas de
desmatamento na Amazônia Legal.
O Programa ARPA é regulamentado pelo Decreto nº 8.505, de 20 de agosto de
2015.
4.31.3.

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e

Mitigação dos Efeitos da Seca – PAN Brasil
O PAN-Brasil visa apoiar o desenvolvimento sustentável nas Áreas Suscetíveis
à Desertificação – ASD, por meio do estímulo e da promoção de mudanças no
modelo de desenvolvimento em curso nessas áreas. O combate à pobreza e às
desigualdades, são os elementos norteadores dessa mudança, aliados à
recuperação, preservação e conservação dos recursos naturais.
O PAN-Brasil tem como objetivo geral estabelecer diretrizes e instrumentos
legais e institucionais que permitam otimizar a formulação e execução de
políticas públicas e investimentos privados nas Áreas Suscetíveis à
Desertificação – ASD, no contexto da política de combate à desertificação e
mitigação dos efeitos da seca e de promoção do desenvolvimento sustentável.
Nessa perspectiva, tem como objetivos específicos:
i. Criar os mecanismos institucionais de coordenação, participação e ação entre
o setor público, a sociedade civil e o setor privado;
ii. Aprimorar o conhecimento da situação dos processos de desertificação e de
ocorrência de secas no Brasil, a ser atualizado sistematicamente;
iii. Formular diretrizes para a concepção, formulação e revisão de políticas e
ações de apoio ao desenvolvimento sustentável das áreas susceptíveis ou
afetadas por processos de desertificação;
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iv. Colaborar com os estados e municípios na formulação e implementação de
estratégias de combate à desertificação;
v. Criar institucionalidades e fortalecer a atuação das instituições responsáveis
pelo Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos
Efeitos da Seca – PAN-Brasil combate à desertificação;
vi. Implementar ações pactuadas e integradas que levem ao desenvolvimento
sustentável de áreas afetadas e sujeitas a processos de desertificação,
segundo os princípios e orientações da CCD;
vii. Instituir processos participativos de planejamento e pactuação entre os
diferentes atores; e
viii. Criar instrumentos de apoio ao desenvolvimento de atividades produtivas,
compatíveis com a preservação, conservação e manejo sustentável dos
recursos naturais.
4.31.4.

Programa Nacional de Florestas – PNF

O Programa Nacional de Florestas (PNF) foi criado pelo Decreto nº 3.420, de 20
de abril de 2000, com o objetivo de articular as políticas públicas setoriais para
promover o desenvolvimento sustentável, conciliando o uso com a conservação
das florestas brasileiras. É constituído de projetos que são concebidos e
executados de forma participativa e integrada pelos governos federal, estaduais,
distrital e municipais e a sociedade civil organizada. Esta articulação é feita pelo
Ministério do Meio Ambiente.
O PNF tem os seguintes objetivos:
•

estimular o uso sustentável de florestas nativas e plantadas;

•

fomentar as atividades de reflorestamento, notadamente em pequenas
propriedades rurais;

•

recuperar florestas de preservação permanente, de reserva legal e áreas
alteradas;

•

apoiar as iniciativas econômicas e sociais das populações que vivem em
florestas;
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•

reprimir desmatamentos ilegais e a extração predatória de produtos e
subprodutos florestais, conter queimadas acidentais e prevenir incêndios
florestais;

•

promover o uso sustentável das florestas de produção, sejam nacionais,
estaduais, distrital ou municipais;

•

apoiar o desenvolvimento das indústrias de base florestal;

•

ampliar os mercados interno e externo de produtos e subprodutos
florestais;

•

valorizar os aspectos ambientais, sociais e econômicos dos serviços e
dos benefícios proporcionados pelas florestas públicas e privadas;

•

estimular a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas florestais.

4.31.5.

Fundo Nacional do Meio Ambiente

O Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA é uma unidade do Ministério do
Meio Ambiente (MMA), criado pela Lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989 e
regulamentado pelo Decreto nº 3524, de 26 junho de 2000. Tem a missão de
contribuir, como agente financiador, por meio da participação social, para a
implementação da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA.
O FNMA é o mais antigo fundo ambiental da América Latina e é referência pelo
processo transparente e democrático na seleção de projetos. Seu conselho
deliberativo, composto de 17 representantes de governo e da sociedade civil,
garante o controle social na execução de recursos públicos destinados a projetos
socioambientais em todo o território nacional.
Ao longo de sua história, foram 1.446 projetos socioambientais apoiados e
recursos da ordem de R$ 270 milhões voltados às iniciativas de conservação e
de uso sustentável dos recursos naturais.
4.31.6.

Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para investimentos nãoreembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao
desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável das
florestas no Bioma Amazônia, nos termos do Decreto no 6.527, de 1º de agosto
de 2008.
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O Fundo Amazônia apoia projetos nas seguintes áreas
•

Gestão de florestas públicas e áreas protegidas;

•

Controle, monitoramento e fiscalização ambiental;

•

Manejo florestal sustentável;

•

Atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da
floresta;

•

Zoneamento

ecológico

e

econômico,

ordenamento

territorial

e

regularização fundiária;
•

Conservação e uso sustentável da biodiversidade; e

•

Recuperação de áreas desmatadas.

O Fundo Amazônia pode utilizar até 20% dos seus recursos para apoiar o
desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento
em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais.
Além da redução das emissões de gases de efeito estufa, as áreas temáticas
propostas para apoio pelo Fundo Amazônia podem ser coordenadas de forma a
contribuir para a obtenção de resultados significativos na implementação de seus
objetivos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de
promoção da conservação e do uso sustentável das florestas no bioma
amazônia.
O Fundo Amazônia é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, que também se incumbe da captação de
recursos, da contratação e do monitoramento dos projetos e ações apoiados.
4.32.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) é um mecanismo financeiro
nacional privado, sem fins lucrativos, que trabalha em parceria com os setores
governamental e privado e a sociedade civil para que recursos estratégicos e
financeiros sejam destinados a iniciativas efetivas de conservação da
biodiversidade.
Desde o início das atividades, em 1996 o Funbio já apoiou 291 projetos que
beneficiaram 248 instituições em todo o país.
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Entre as principais atividades realizadas estão a gestão financeira de projetos, o
desenho de mecanismos financeiros e estudos de novas fontes de recursos para
a conservação, além de compras e contratações de bens e serviços.
Unidades de Doações:
Gerencia projetos financiados por recursos com origem em doações privadas e
acordos bi e multilaterais assinados com o governo brasileiro. A gestão dos
projetos é feita segundo regras específicas dos contratos firmados com os
doadores.
Unidade de Obrigações Legais:
Gerencia projetos financiados por recursos nacionais com origem em obrigações
legais, como compensações ambientais, medidas compensatórias, entre outros,
formalizados por meio de contratos, termos de compromisso, de acordo judicial
(TAJs) ou de ajustamento de conduta (TACs).
Projetos Especiais:
A área trabalha no diagnóstico do ambiente financeiro e no desenho de
mecanismos e ferramentas que viabilizam o acesso a novas fontes para projetos
de conservação.
4.33.

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz

A Fiocruz é uma instituição pública estratégica vinculada ao Ministério da Saúde
que tem por objetivo promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e
difundir conhecimento científico e tecnológico e ser um agente da cidadania.
Além da geração de conhecimento, a Fiocruz atua no desenvolvimento de
produtos e processos com aplicação potencial como: novas vacinas,
medicamentos à base de plantas, métodos de diagnóstico e monitoramento da
saúde do trabalhador, aumento do número de patentes brasileiras e
aprimoramento do sistema de saúde nacional.
Estas atividades estão entre as mais relevantes no contexto atual de políticas
públicas de ciência e tecnologia em saúde do governo federal, de modo especial,
voltadas à inovação do complexo produtivo da saúde.
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Pesquisa e Ensino:
Na Fundação Oswaldo Cruz são executados mais de mil projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, que produzem conhecimentos para o controle de
doenças como Aids, malária, Chagas, tuberculose, hanseníase, sarampo,
rubéola, esquistossomose, meningites e hepatites, além de outros temas ligados
à saúde coletiva, entre os quais a violência e as mudanças climáticas, e à história
da ciência.
A Fiocruz é a principal instituição não-universitária de formação e qualificação de
recursos humanos para o SUS e para a área de ciência e tecnologia no Brasil.
Possui 32 programas de pós-graduação stricto sensu em diversas áreas, uma
escola de nível técnico e vários programas lato sensu.
Produção e Inovação
Além da geração de conhecimento, a Fiocruz atua no desenvolvimento de
produtos e processos com aplicação potencial como: novas vacinas,
medicamentos à base de plantas, métodos de diagnóstico e monitoramento da
saúde do trabalhador, aumento do número de patentes brasileiras e
aprimoramento do sistema de saúde nacional.
Estas atividades estão entre as mais relevantes no contexto atual de políticas
públicas de ciência e tecnologia em saúde do governo federal, de modo especial,
voltadas à inovação do complexo produtivo da saúde.
4.34.

Instituto Nacional de Propriedade Industrial

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma
autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, conforme Decreto nº
9.660, de 1º de janeiro de 2019. Sua missão é estimular a inovação e a
competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do
Brasil, por meio da proteção eficiente da propriedade industrial.
Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais,
indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos
integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia
e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na economia do
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conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos,
estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas.

4.35.

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI

A ABDI é uma instituição vinculada ao Ministério da Economia que atua em áreas
estratégicas por meio de programas de incentivo, investimentos, capacitação e
ações com players da indústria de diferentes setores.
A ABDI busca liderar a transformação 4.0 no Brasil. Os impactos da Indústria 4.0
sobre a produtividade, a redução de custos, o controle sobre o processo
produtivo, a customização da produção, entre outros, apontam para uma
transformação profunda nas plantas fabris.
Projetos:
•

Inteligência: Estudos e pesquisas para subsidiar a elaboração de políticas
e projetos para o desenvolvimento produtivo e a inovação industrial no
Brasil, assim como para o desenvolvimento de ações de fomento ao
desenvolvimento tecnológico regional.

•

Sondagem de Inovação: A Sondagem de Inovação é uma pesquisa
trimestral produzida pela Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, visando ao
monitoramento sistemático da inovação tecnológica.

•

Internacional:

Em

parceira

com

agências

internacionais

de

desenvolvimento, a ABDI investe na integração entre governo,
empreendedores, empresários e investidores, sempre com o objetivo de
impulsionar a inovação e ampliar a competitividade do País.
•

Agenda para a Indústria 4.0: A quarta revolução industrial já está em
curso, e o Brasil precisa se preparar para seus desafios. A ABDI e
parceiros prepararam um programa com oito medidas rumo à Indústria
4.0: é o primeiro passo na jornada para o futuro do setor produtivo.

•

Rede Nacional de Produtividade e Inovação – Renapi: A Renapi leva a
expertise da ABDI diretamente para os territórios, com foco em divulgar
os

instrumentos

da

política

industrial

brasileira

para

gerar
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desenvolvimento, além de oferecer ferramentas on-line exclusivas de
apoio à competitividade.
•

Brasil Mais: Produzir mais, produzir melhor, gastar menos. O Brasil Mais
ajuda as indústrias do País a melhorar seus processos produtivos por
meio de ações rápidas, eficientes e de baixo custo.

•

Rota 2030: A Rota 2030 é responsável por planejar a política industrial de
um setor-chave para o Brasil: o automotivo. Os grupos de trabalho, quatro
deles coordenados pela ABDI, têm o objetivo de integrar as cadeias
globais de valor à indústria nacional.

•

Modernização da Construção: A ABDI também atua para estimular a
indústria da construção civil brasileira.

•

Startup Indústria: A ABDI acredita no potencial de unir as práticas das
startups com o ambiente das grandes indústrias para incentivar novas
soluções para o setor e possibilitar o crescimento das novas empresas
mais inovadoras.

•

Cidades Inteligentes: A ABDI é parceira de instituições públicas e privadas
para construir as cidades do futuro no Brasil.

4.36.

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

- ANP
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis é o órgão federal
responsável pela regulação das indústrias de petróleo e gás natural e de
biocombustíveis no Brasil. Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, é uma
autarquia federal especial que executa a política nacional para o setor, com foco
na garantia do abastecimento de combustíveis e na defesa dos interesses dos
consumidores.
A Agência tem atuação “do poço ao posto”, ou seja, regula mais de 110 mil
empresas, em atividades desde a prospecção de petróleo e gás natural nas
bacias sedimentares do Brasil até os procedimentos para assegurar a qualidade
os combustíveis vendidos ao consumidor final. A atividade de regulação implica,
necessariamente, a constante fiscalização do cumprimento das normas
estabelecidas.
ÁREAS DE ATUAÇÃO
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Exploração e produção de petróleo e gás – A ANP promove estudos geológicos
e geofísicos para ampliar o conhecimento sobre as reservas brasileiras de
petróleo e gás; guarda e organiza os dados coletados nestes estudos; sugere ao
governo as áreas a serem licitadas; promove as rodadas de licitações e assina
os contratos de concessão em nome da União.
Armazenamento e Movimentação de Produtos Líquidos – Tais como transporte
dutoviário e aquaviário, armazenamento de produtos para terceiros, transporte
multimodal e, ainda, diferentes tipos de serviços de carga e descarga de
produtos, visando mudança de modal de transporte.
Refino, processamento, transporte, armazenamento e comercialização – Cabe
à ANP autorizar empresas a construir, operar e ampliar refinarias e instalações
de processamento e de armazenamento de gás natural e de produtos líquidos.
A Agência também regula o transporte, a movimentação e a comercialização de
gás natural, petróleo e derivados e a distribuição de gás natural comprimido
(GNC) e de gás natural liquefeito (GNL).
Importação e exportação – A ANP tem a atribuição de atuar nas fases
administrativas do processo de importação e de exportação de petróleo,
derivados de petróleo e biocombustíveis.
Produção de biocombustíveis – A Agência é responsável por especificar a
qualidade dos produtos; por autorizar transporte, armazenagem, importação e
exportação; regular distribuição e revenda e monitorar as usinas de produção de
etanol e biodiesel. Também promove os leilões de biodiesel.
Royalties e participações governamentais – É atribuição da ANP medir a
produção nos campos produtores de petróleo e gás para efeito de cálculo dos
royalties e das outras participações.
Distribuição e revenda – É missão da ANP proteger os interesses dos
consumidores de combustíveis, garantindo o abastecimento nacional –
composto por milhares de empresas. Para isso, a Agência elabora e publica as
resoluções técnicas e autorizações que pautam o mercado brasileiro.
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Fiscalização – Cabe à ANP fiscalizar toda a indústria e mercado de petróleo e
derivados, gás natural e derivados, além das atividades relacionadas aos
biocombustíveis.
Pesquisa, desenvolvimento e inovação - Os contratos de exploração e produção
de petróleo e gás incluem a Cláusula de PD&I, que exige das empresas
signatárias

o

compromisso

de

investirem

em

projetos

de

pesquisa,

desenvolvimento e inovação projetos voltados para o setor regulado. Estes
recursos são aplicados mediante autorização da Agência e também podem
financiar bolsas de estudos para formação e especialização de profissionais.
Preços e defesa da concorrência - Os preços dos combustíveis são livres no
Brasil desde 2002. Para ajudar o consumidor a tomar decisões de compra, a
ANP promove pesquisa semanal em postos de centenas de cidades para
acompanhar o comportamento dos preços dos produtos.
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
A cláusula de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (Cláusula
de PD&I) constante dos contratos para exploração, desenvolvimento e produção
de petróleo e gás natural tem como objetivo estimular a pesquisa e a adoção de
novas tecnologias para o setor, que é uma das atribuições da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Lei nº 9.478/1997).
Nos contratos de concessão, a cláusula de PD&I estabelece que os
concessionários devem realizar despesas qualificadas como pesquisa e
desenvolvimento em valor correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta
da produção dos campos que pagam Participação Especial.
Nos contratos de partilha de produção e de cessão onerosa, o valor da obrigação
corresponde a, respectivamente, 1% (um por cento) e 0,5% (meio por cento) da
receita bruta anual dos campos pertencentes aos blocos detalhados e
delimitados nos respectivos contratos.
A ANP é responsável pela análise, aprovação, acompanhamento e fiscalização
da aplicação dos recursos oriundos da cláusula de PD&I.
•

Investimentos em PD&I
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•

Credenciamentos de instituições

•

Prêmio ANP de Inovação Tecnológica

•

PRH-ANP - Programa de Formação de Recursos Humanos

4.36.1.

Programa de Recursos Humanos – PRH-ANP

O PRH-ANP foi criado em março de 1999, tendo como objetivo estimular as
instituições de ensino a organizar e oferecer aos seus alunos especializações
profissionais consideradas estratégicas e imprescindíveis ao desenvolvimento
do setor de petróleo no Brasil. Dessa forma, o PRH-ANP se caracteriza por
conceder bolsas de estudos aos alunos matriculados naquelas instituições, além
de valor equivalente a título de taxa de bancada, o qual se destina a apoiar as
atividades dos referidos bolsistas.
Ao longo dos anos, o PRH-ANP obteve expressivos resultados no
desenvolvimento da indústria do petróleo e na geração de mão de obra
especializada. Além do quantitativo de 600 prêmios (nacionais, internacionais e
Prêmios Petrobras de Tecnologia), o levantamento dos dados de produtividade
e empregabilidade revela que foram superadas 5.500 publicações científicas e
2.000 bolsistas inseridos no mercado de trabalho.
A fim de dar continuidade a esse importante programa de formação de
profissionais no setor petróleo, gás natural e biocombustíveis e de estímulo à
pesquisa e ao desenvolvimento científico do país, a ANP elaborou um novo
formato para o PRH-ANP, com nova fonte de financiamento (recursos da
cláusula de PD& I) e com os seguintes participantes:
ANP – Coordenadora do PRH-ANP e responsável pela chamada pública de
seleção dos programas, pela elaboração das ênfases (linhas de estudo que
serão desenvolvidas na formação dos profissionais do setor), pela publicação
dos indicadores do programa e pela coordenação dos seminários, fóruns e
estudos prospectivos sobre o setor;
Finep – Gestora técnica e financeira do PRH-ANP, responsável pelo
recebimento dos recursos aportados pelas petrolíferas, pelo repasse às
instituições de ensino selecionadas na chamada pública e pela gestão das
bolsas concedidas;
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Petrolíferas – São os financiadores do novo PRH-ANP, aportando no gestor
financeiro os recursos que serão utilizados no pagamento de bolsas e taxa de
bancada. Os recursos são provenientes da obrigação de investimento da
cláusula de PD&I;
Instituições de Ensino – As instituições de ensino, selecionadas por Edital
Público, são responsáveis pela efetiva execução do programa, selecionando os
bolsistas e recebendo os recursos do Gestor Financeiro (Finep) para
investimento na sua formação.
4.37.

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional –

CONSEA
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) é um órgão
de assessoramento imediato à Presidência da República, que integra o Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). O Consea é composto
por dois terços de representantes da sociedade civil e um terço de
representantes governamentais. A presidência é exercida por um (uma)
representante da sociedade civil, indicado(a) entre os seus membros e
designado(a) pela Presidência da República.
O Consea é um espaço institucional para o controle social e participação da
sociedade na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de
segurança alimentar e nutricional, com vistas a promover a realização
progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada, em regime de
colaboração com as demais instâncias do Sisan.
Recriado em 2003, o Conselho tem caráter consultivo. Compete ao Consea,
dentre outras atribuições, propor à Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (Caisan) as diretrizes e prioridades da Política e do Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com base nas deliberações das
Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional.
4.38.

Universidades (Federais e Estaduais) e Institutos Federais de

Tecnologia
As Universidades Federais, Estatais e os Institutos de Tecnologia são as
principais produtoras de artigos científicos do país e detém uma parcela
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significativa das competências nacionais em bioeconomia. Essas competências
estão distribuídas nos diversos grupos de pesquisas, laboratórios e programas
de pós-graduação. No entanto, por conta da multidisciplinariedade intrínseca à
bioeconomia, a identificação de todos esses grupos de pesquisas está além do
escopo deste projeto. Alternativamente, foram analisados alguns dos principais
grupos de pesquisa e programas de pós-graduação das maiores instituições. É
importante destacar que os grupos e programas apresentados não refletem um
ranqueamento e sim uma amostragem focada na exemplificação.
Outra razão para este estudo não identificar exaustivamente os diferentes
grupos de pesquisa é existência do exercício já realizado na identificação dos
INCTs dos quais vários já englobam pesquisadores e grupos de pesquisas de
Universidades federais e estaduais, por exemplo, seguem abaixo apenas alguns
dos laboratórios pertencentes ao INCT do Bioetanol:
•

Laboratórios de Desenvolvimento de Bioprocessos, Departamento de
Engenharia Bioquímica, UFRJ

•

Laboratório Greentec, Dept. de Engenharia Química, Escola de Química
– UFRJ

•

Laboratório

de

Enzimologia,

Departamento

de

Biologia

Celular,

Universidade de Brasília
•

Laboratório de Microbiologia e Bioquímica, Escola de Engenharia de
Lorena – USP

•

Laboratório de Fisiologia Ecológica de Plantas, Departamento de
Botânica, IB/USP

•

Lab. Análises Genética e Molecular, Depto. de Genética, UNICAMP

•

Laboratório de Genética Estatística, Departamento de Genética, Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz

•

Laboratório de Max Feffer de Proteômica, Esalq/USP

•

Laboratório de Bioquímica e Microbiologia Aplicada, Departamento de
Biologia, Universidade Estadual Paulista – Unesp

•

Laboratório de Bioquímica, Escola de Artes, Ciências e Humanidades,
USP Zona Leste.

•

Laboratório de Transdução de Sinal, Instituto de Química – USP
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•

Laboratório de Biologia Molecular, Faculdade de Ciências Farmacêuticas
de Ribeirão Preto/ USP

•

Grupo de Biologia Estrutural e Cristalografia de proteínas, Departamento
de Física e Informática, IFSC/USP, São Carlos, SP

•

Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas,

•

Entre outros.

4.38.1.

Programa Bioenergia (USP, UNICAMP e UNESP)

O Programa Integrado de Pós-Graduação em Bioenergia é fruto do convênio de
cooperação entre as três universidades estaduais paulistas: Universidade de
São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP). Trata-se de
um programa interinstitucional de doutorado (stricto sensu) voltado à geração de
conhecimento e destina-se à formação de recursos humanos de excelência
internacional para docência e para pesquisa em instituições acadêmicas e
empresas. Os doutores formados pelo programa estarão aptos a enfrentar os
desafios internacionais inerentes à substituição dos combustíveis e demais
produtos obtidos a partir de fontes fósseis por compostos similares originários da
biomassa, tanto na produção quanto na utilização destes produtos.
Em cada uma das instituições participantes, haverá uma coordenação local
baseada em uma de suas unidades, que receberá a maioria dos cursos, como
segue:
Na USP, a unidade responsável pelo programa será a Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), localizada na cidade de Piracicaba (SP);
Na UNICAMP, a unidade responsável pelo programa será a Faculdade de
Engenharia de Alimentos (FEA), localizada na cidade de Campinas (SP);
Na UNESP, a unidade responsável pelo programa será o Instituto de Pesquisa
em Bioenergia, localizado na cidade de Rio Claro (SP).
4.38.2.

Grupo de Estudos em bioeconomia – Escola de Química –

UFRJ
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O trabalho do Grupo tem como principal objetivo contribuir para promover a
discussão e construção de uma agenda de inovação para a bioeconomia no
Brasil. Para motivar e engajar diversos segmentos da sociedade em tais
desafios, uma das estratégias usadas tem sido a oferta de cursos pioneiros na
área da bioeconomia oferecido a profissionais de formação superior em áreas
variadas (engenharia, química, biologia, economia, administração e outras) com
atuação ou interesse na bioeconomia. A transversalidade do tema da
bioeconomia, possibilita que tal perfil profissional possa fazer parte dos quadros
de empresas dos segmentos da química, petroquímica, biocombustíveis, papel
e celulose, petróleo, alimentos, cosméticos, fundos de investimentos, bem como,
de profissionais ligados à instituições de ensino e pesquisa, órgãos de governo,
associações envolvidas ou interessadas nos segmentos da bioeconomia.
A principal capacitação do Grupo de Estudos em bioeconomia está em produzir
relatórios analíticos que, partindo das informações disponíveis (relatórios de
agências governamentais e internacionais, serviços especializados, informações
empresariais, congressos especializados, etc ) e de informações originais
(bancos de dados próprios, pesquisas junto às empresas, centros de pesquisa
nacionais e internacionais), fornecem uma reflexão original sobre o
desenvolvimento da bioeconomia e da Economia Circular e suas perspectivas
no Brasil e no mundo.
Nessa linha de atuação, produz-se regularmente documentos analíticos de livre
acesso e/ou sob solicitação de empresas e órgãos de governo abordando
aspectos estratégicos de temas chave da bioeconomia. Esses temas são
também abordados nos cursos de mestrado e doutorado, nos cursos abertos aos
profissionais e nas teses e dissertações. Nossos principais temas de estudo são:
•

Empresas estabelecidas em indústrias tradicionais (petróleo e gás,
petroquímica e química, agronegócio, papel e celulose, alimentos,
cosméticos): estratégias comparadas na bioeconomia;

•

Startups na bioeconomia: perfil estratégico e tecnológico;

•

Modelos de negócio: experimentação e inovação;

•

Matérias-primas renováveis: Matéria-prima como fator estruturante da
bioeconomia; desafios da estruturação de oferta e tratamento;
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•

Produtos da Boieconomia: Identificação de oportunidades e desafios em
novos produtos e o desenvolvimento de químicos plataforma;

•

Resíduos urbanos e industriais como matéria-prima: desafios e
oportunidades para estruturação de atividades industriais no Brasil;

•

Tecnologias emergentes: Competição entre tecnologias e caracterização
das trajetórias tecnológicas;

•

Ecossistemas de inovação relacionados à bioeconomia: dinâmica e
evolução;

•

Biorrefinarias: modelos e complexidade;

•

Economia Circular: Estruturação em materiais plásticos e outros
materiais;

•

O papel dos utilizadores finais (brand owners) na bioeconomia: seu
impacto sobre a adoção e difusão de bioprodutos;

•

Políticas de apoio à bioeconomia: estudo comparativo nos principais
países e regiões; análise dos processos de implementação e comparação
com o caso brasileiro em. Transições sociotécnicas: exploração de fatores
e caminhos que relacionados à bioeconomia

4.38.3.

Grupo de Estudos em Energia – Instituto de Economia - UFRJ

O Grupo de Economia da Energia (GEE) reúne uma equipe de professores e
pesquisadores do Instituto de Economia (IE) da UFRJ e da Faculdade de
Economia da UFF que desenvolve estudos em torno dos temas relacionados à
evolução tecnológica, organizacional e institucional das indústrias e mercados
de energia, com ênfase no caso brasileiro.
No âmbito do IE/UFRJ, o GEE oferece um conjunto de disciplinas na área de
energia na graduação e na pós-graduação – stricto e lato sensu – e na esfera do
setor energético brasileiro, o grupo desenvolve vários projetos em parceria com
atores importantes desse setor.
A atual agenda de estudos do GEE tem como principais temas:
•

política energética e marcos regulatórios - com ênfase nos desafios
relacionados à nova inserção mundial da indústria brasileira de energia,
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fruto das descobertas do pré-sal e dos incentivos ao uso das fontes
renováveis, em particular dos biocombustíveis;
•

indústrias de rede - com ênfase nos desafios específicos da
compatibilização entre as indústrias de gás e energia elétrica no Brasil;

•

Transportes e combustíveis - com ênfase nas mudanças estruturais
advindas das mudanças tecnológicas e da ampliação do uso de fontes
renováveis no setor de transporte;

•

Estratégias empresariais - com ênfase nas estratégias das empresas de
energia diante das profundas mudanças no atual contexto energético
mundial e brasileiro;

•

Dinâmica das indústrias de energia - com ênfase nas mudanças
estruturais geradas a partir das inovações tecnológicas e dos novos
contextos institucionais marcados pela necessidade de responder às
ameaças representadas pela mudança climática global.

4.38.4.

Grupo de Estudos em bioeconomia Aplicado ao Agronegócio

– UFRGS
Criado em 2015, o Núcleo de Estudos em bioeconomia Aplicada ao Agronegócio
(NEB-ABRO) é um grupo interdisciplinar de pesquisadores que realizam estudos
globais sobre bioeconomia. É um núcleo interligado ao Centro de Estudos e
Pesquisas em Agronegócios (CEPAN) da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS).
O NEB-AGRO tem a finalidade de desenvolver a produção do conhecimento,
estimulada pelo diálogo de tópicos avançados em bioeconomia e de temas da
atualidade voltados à sustentabilidade do agronegócio.
4.38.5.

Programa de Engenharia Química – COPPE -UFRJ

Fundado em 1963, pelo Prof. Alberto Luiz Coimbra, o Programa de Engenharia
Química (PEQ) foi o primeiro da COPPE e serviu como embrião da Instituição.
Pioneiro em programas de pós-graduação em Engenharia no Brasil, o PEQ tem
sido modelo institucional para muitos outros programas de mestrado e
doutorado.
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A sua missão básica é formar recursos humanos altamente capacitados,
capazes de atuar nos vários segmentos da sociedade para colaborar no ensino,
na pesquisa, na identificação de problemas e na proposta de soluções para os
inúmeros desafios com que se defronta o mundo moderno. O PEQ sempre tem
mantido como seu objetivo principal a busca da excelência nos trabalhos que
desenvolve. Os mestres e doutores graduados possuem sólida formação em
Ciências da Engenharia Química, com enfoque em soluções de problemas
relacionados com muitas áreas de impacto socioeconômico, permitindo o
exercício de atividades nos setores industrial, acadêmico e governamental.
O PEQ oferece dois níveis de pós-graduação, com oportunidades de
desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas. O mestrado é oferecido a
todos os estudantes que possuam diploma de graduação em Engenharia
Química ou em áreas correlatas das Ciências Básicas e da Engenharia e que
estejam interessados em desenvolver pesquisas no campo da Engenharia
Química. O doutorado é direcionado a estudantes em um nível mais avançado e
a profissionais experientes, com temas de pesquisa envolvendo questões
teóricas ou aplicadas de caráter inovador. Em ambos os casos são requeridos
um programa de disciplinas e uma tese (experimental ou teórica), com prazos
totais que não podem exceder 24 meses para o mestrado e 48 meses para o
Doutorado.
Áreas de Pesquisa:
•

Cinética e Catálise;

•

Engenharia de Polímeros;

•

Fenômemos Interfaciais;

•

Modelagem, Simulação e Controle de Processos;

•

Processos Biotecnológicos e Tecnologia Ambiental;

•

Processo de Separação com Membranas e Polímeros;

•

Termodinâmica Aplicada;

•

Termofluidodinâmica.

4.38.6.

Programa de Pós Graduação em Engenharia de Bioprocessos

e Biotecnologia - UFPR
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Desde sua criação, em 1997, o PPGEBB vem desenvolvendo forte atividade de
pesquisa na área Agroindustrial. Considerando que a biotecnologia constitui um
conjunto de técnicas, métodos e processos que utilizam sistemas biológicos,
como micro-organismos, enzimas, células animais e vegetais, para obtenção de
bioprodutos e serviços, enquadram-se neste tema o desenvolvimento de
produtos que mimetizam o comportamento biológico.
Em 2001, uma segunda área de concentração foi criada devido ao interesse por
estudos associados à agropecuária e à saúde de animal. Simultaneamente,
ocorreu uma forte demanda por temas envolvendo saúde humana e dessa
forma, essas duas áreas foram agrupadas em uma a qual foi denominada: Saúde
Humana e Animal. Visa desenvolver insumos biológicos ou bioativos para
diagnóstico e tratamento; clonagem e função heteróloga de proteínas; estudos
filogenéticos; produção de biofármacos; diagnóstico molecular; reprodução
animal entre outros.
A terceira área de concentração Biotecnologia Agroalimentar foi recentemente
criada (2011), para integrar as diferentes linhas de pesquisa já existentes que
envolvem desenvolvimento de aditivos e produtos biotecnológicos para a
indústria de alimentos tais como bioaromas, biopigmentos, enzimas, alimentos e
bebidas fermentadas, ácidos orgânicos, probióticos, nutracêuticos, microalgas,
dentre outros.
O Programa de Pós Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
da UFPR tem nível de excelência, comprovado pelo seu conceito 7 na CAPES,
e alto grau de internacionalização, como atestam as parcerias internacionais em
ensino e pesquisa
LINHAS DE PESQUISA
•

O PPGEBB possui atualmente nove linhas pesquisa:

•

Engenharia de fermentações e fermentação no estado sólido;

•

Biomassa

vegetal

e

microbiana,

bioconversão,

biopolímerosebiomoléculas;
•

Análise biológica e físico-química de compostos bioativos;

•

Tecnologia celular e enzimática;
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•

Biotecnologia ambiental;

•

Bioprocessos para a produção de biomoléculas para a indústria
agroalimentar;

•

Caracterização química, físico-química, microbiológica de produtos
alimentícios obtidos por via biotecnológica;

•

Biotecnologia de vacinas e antígenos;

•

Biotecnologia em Saúde.

4.38.7.

Centro de Biotecnologia - UFPEL - CenBiot

O Centro de Biotecnologia da UFPel (CenBiot por sua ortografia em português)
foi criado em novembro de 1988. Desde a sua criação, o CenBiot cresceu de
forma constante, tornando-se um importante centro de disseminação de
conhecimentos sobre biotecnologia moderna, geração de tecnologia e
treinamento de novos pesquisadores na UFPel. A experiência de trabalho obtida
pelo corpo docente do CenBiot em seus diversos projetos de pesquisa e também
pela participação do CenBiot em diferentes Programas de Pós-Graduação na
Área de Ciências Agrícolas da UFPel levou à criação do Programa de PósGraduação em Biotecnologia em 1994, que agora oferece doutorado.
O programa foi direcionado principalmente para estudantes que se formam nos
programas de mestrado em ciências agrárias da universidade e teve como
objetivo treiná-los para aplicar as técnicas da biotecnologia moderna em seus
campos de estudo. Após um processo de reestruturação, foi renomeado para
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Agrícola, teve suas linhas de
pesquisa redesenhadas para se concentrar na área de ciências agrícolas e
ofereceu mestrado e doutorado em Biotecnologia Agrícola. Em 2008, com a
criação do Comitê de Biotecnologia pela CAPES, o Programa foi finalmente
nomeado Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia.
Linhas de Pesquisa
•

Biotecnologia agroindustrial: segurança alimentar e impacto ambiental

•

Biotecnologia aplicada à produção animal

•

Biotecnologia aplicada à produção vegetal

•

Biotecnologia aplicada à saúde humana
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•

Biotécnicas de reprodução e animais transgênicos

4.38.8.

Programa de Pós Graduação em Engenharia Química – USP

Há mais de quarenta e cinco anos em atividade, o PEQ-EP-USP — Programa
de Pós-graduação em Engenharia Química da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo forma docentes, pesquisadores e profissionais. O
programa tem excelência reconhecida pela CAPES e tem conceito 7 (o conceito
máximo). Ao longo de sua história, cerca de 600 mestres e 300 doutores foram
formados pelo PEQ-EP-USP.
O USP-EP-PEQ tem como objetivo principal formar pessoas com amplo domínio
no seu campo de saber e capacidade de liderança e inovação, para participar
ativamente da produção de conhecimento voltado a demandas atuais e futuras
da sociedade brasileira, na área de engenharia química. Para tal, o PEQ-EPUSP possui uma sofisticada infraestrutura laboratorial, associada a grupos e
centros de pesquisa de renome nacional e internacional, que muitas vezes
tiveram origem no próprio programa.
Desta forma, o USP-EP-PEQ atua em proximidade com a sociedade em geral,
através de importantes projetos financiados por agências de fomento e
empresas. O objetivo destes projetos é contribuir na solução de problemas de
relevância técnica, tendo sempre presentes os aspectos social e ambiental.
A Universidade de São Paulo oferece uma ampla gama de oportunidades
cientificas e culturais, pela sua qualidade e reputação mundial. Ela vem sendo
considerada a primeira colocada no ranking do The Times Higher Education na
América Latina. Os alunos do PEQ participam, em geral, de intercâmbios com
outras universidades de primeira linha no exterior, para realizar parte dos
estudos e, em alguns casos, para obter o duplo diploma.
Áreas de Pesquisa:
•

Energia e Meio Ambiente;

•

Processos de Transporte;

•

Engenharia de Bioprocessos;
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•

Engenharia das Reações;

•

Materiais;

•

Engenharia de Alimentos;

•

Engenharia de Sistemas em Processos;

•

Termodinâmica e Modelagem.

4.38.9.

Programa de Pós-Graduação em Química - UFMG

Criado em 1967, o Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG é um
dos mais tradicionais e consolidados do país, com uma produção científica
significativa em periódicos altamente qualificados. Atua fortemente na formação
de recursos humanos, tendo 762 mestres e 635 doutores sido titulados desde a
sua criação.
Na última avaliação feita pela CAPES em 2017, o Programa obteve a nota 7 (a
mais alta possível), o que o coloca entre os melhores programas de PósGraduação em Química do Brasil. Seu corpo docente é formado por professores
doutores altamente qualificados, sendo que sua grande maioria (92,5% em
2010) é bolsista de produtividade do CNPq. Esse corpo docente se mostra
maduro e conta com importantes lideranças. No último triênio, os pesquisadores
e estudantes do programa publicaram mais de 477 artigos científicos. A
percentagem de docentes permanentes com produção de artigos Qualis (A e B)
foi de 82%, que está acima da média nacional da área de 50% no triênio. O
número de citações dos trabalhos publicados por docentes e discentes do
programa nos últimos 10 anos está próximo a 7.615 (ESI). Além disso, o
Programa também apresenta uma expoente produção tecnológica com
significativo número de patentes depositadas e concedidas.
Importantes universidades brasileiras contam com egressos de nosso Programa
em seu corpo docente. Nos últimos anos, mais de 50 egressos foram contratados
por universidades públicas de outros estados brasileiros e mais de 70 por
universidades mineiras (UFLA, UNIFAL, UFV, UFOP, UFJF, entre outras).
Inúmeros egressos atuam em centros de pesquisa (CDTN, CETEC, FIOCRUZ,
EMBRAPA, etc). Também atuam na Petrobrás, ANP, e como cientistas forenses
na Polícia Federal e na Polícia Civil de Minas Gerais.
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O Programa possui convênios e colaborações com diversas Universidades e
Institutos de Pesquisa do Brasil e do exterior, promovendo com freqüência o
intercâmbio de discentes de pós-graduação.
O Programa é regido pelas Normas Gerais da Pós-graduação da UFMG e pelo
Regulamento do Curso e recebe quotas anuais de bolsas de estudo do CNPq,
CAPES e FAPEMIG.
Linhas de Pesquisa:
•

Energia, água e ciências ambientais;

•

Físico-Química, Biofísica e Química Computacional;

•

Macromoléculas e Materiais;

•

Nanociências e Nanotecnologia;

•

Produtos Naturais e Biodiversidade;

•

Química Analítica e de Alimentos;

•

Química Inorgânica e Estrutural;

•

Química Medicinal e Biologia Química;

•

Química para Inovação Industrial;

•

Química Verde e Biotecnologia;

•

Síntese Química.

4.38.10. Centro de Desenvolvimento Sustentável - UNB
O Centro de Desenvolvimento Sustentável – CDS é uma unidade permanente
de ensino, pesquisa e extensão da Universidade de Brasília – UnB, vinculada
diretamente à Reitoria, por meio do Decanato de Pós-Graduação – DPG. É um
espaço acadêmico cuja missão é promover a ética da sustentabilidade, por meio
do diálogo entre saberes, da construção do conhecimento e da formação de
competência.
O CDS foi criado em 1995. No ano seguinte, o Programa de Pós-Graduação
stricto sensu (PPGCDS) deu início ao seu Curso de Doutorado em Meio
Ambiente e Desenvolvimento, com área de concentração em Política e Gestão
Ambiental, ao admitir a sua primeira turma. Com a criação do curso de Mestrado
Acadêmico, em março de 1998, o programa passou a se chamar
Desenvolvimento Sustentável. Em 2009 o CDS se incorporou a um consórcio de
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unidades acadêmicas que criou o curso de graduação em Ciências Ambientais.
Em 2010, criou o Curso de Mestrado Profissional em Sustentabilidade junto a
Povos e Terras Indígenas. Ao longo de sua história o Centro ofereceu sete
Mestrados e dois Doutorados Interinstitucionais em cinco estados, além de 12
cursos de especialização latu senso em sua sede.
Objetivos estratégicos
•

Ampliar a sua atuação nacional e internacional, visando alcançar a
excelência acadêmica.

•

Fortalecer, apoiar e ampliar a produção docente e discente do
conhecimento e a sua disseminação, com ênfase na interdisciplinaridade.

•

Ampliar a qualidade da formação discente e o número de discentes,
principalmente por meio de sua atuação no Curso de Graduação em
Ciências Ambientais (criado em 2009)

•

Fortalecer ou criar espaços para a inovação e para a construção da
sustentabilidade.

•

Avançar e aperfeiçoar a sua institucionalidade e o seu sistema
organizacional

Linhas de Pesquisa:
•

Políticas Públicas, Cultura e Sustentabilidade

•

Tecnologia, Consumo e Sustentabilidade

•

Território, Meio Ambiente e Sociedade

4.39.

Instituto Agronômico de Campinas - IAC

O Instituto Agronômico (IAC), de Campinas é instituto de pesquisa da Agência
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, e tem sua sede no município de
Campinas. Foi fundado em 1887 pelo Imperador D. Pedro II, tendo recebido a
denominação de Estação Agronômica de Campinas. Em 1892 passou para a
administração do Governo do Estado de São Paulo.
Sua atuação garante a oferta de alimentos à população e matéria-prima à
indústria, cooperando para a segurança alimentar e para a competitividade dos
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produtos nos mercados interno e externo. Seu corpo de servidores conta com
161 pesquisadores científicos e 319 funcionários de apoio. Sua área física de
1.279 hectares de terras abriga a Sede, Centro Experimental de Campinas e 12
Centros de Pesquisa distribuídos entre Campinas, Cordeirópolis, Jundiaí,
Ribeirão Preto e Votuporanga, ocupados com casas de vegetação, laboratórios,
demais infraestrutura adequada aos seus trabalhos.
Centros de Pesquisa:
•

Centro do café;

•

Centro da Cana;

•

Centro de Citros;

•

Centro de Ecofisiologia e Biofísica;

•

Centro de Engenharia e Automação;

•

Centro de Fitossanidade;

•

Centro de Frutas;

•

Centro de Grãos e Fibras;

•

Centro de Horticultura;

•

Centro de Recursos Genéticos;

•

Centro de Solos e Recursos Ambientais;

•

Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais.

4.39.1.

Agropolo Campinas-Brasil: roadmap das áreas estratégicas de

pesquisa visando a criação de um ecossistema de classe
mundial em bioeconomia
O objetivo do projeto financiado pela FAPESP é, através de uma série de
workshops, produzir um roadmap das pesquisas a serem realizadas visando
desenvolver diferentes setores da bioeconomia, produzindo riqueza para a
região e para o país. Foram realizados até o momento 12 workshops para a
construção do roadmap. Os últimos workshops ocorreram em 2018 e tiveram os
temas:
•

11º workshop de bioeconomia: Uso Sustentável da Água

•

12º workshop de bioeconomia: Tecnologias para Processamento de
Alimentos& Bebidas: Inovação, Empreendedorismo e Saúde Pública.
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4.40.

Agropolo – Campinas

O Agropolo Campinas-Brasil é uma plataforma interinstitucional, fundamentada
no conceito da inovação colaborativa, que tem por objetivo desenvolver projetos
de cooperação técnica nas áreas de agricultura, alimentação, biodiversidade,
bioenergia, química verde e desenvolvimento sustentável. As atividades visam à
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, com extensão às outras
instituições de pesquisa e empresas com sede nas regiões de Campinas e de
Montpellier.
Participam do Agropolo Campinas-Brasil, a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do IAC, Instituto de Tecnologia
de Alimentos (ITAL) e Instituto Biológico (IB), Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Prefeitura de
Campinas, Unicamp, Techno Park Campinas – Associtech e Associação
Agropolis International.
A associação francesa Agropolis International é financiada e administrada por
instituições da comunidade científica regional de Languedoc-Roussillon, em
Montpellier. É voltada para a pesquisa agronômica e o desenvolvimento
sustentável. Criada em 1986, é considerada uma das maiores concentrações de
competências nas áreas de agricultura, alimentação, biodiversidade e meio
ambiente.
A parceria cria também a possibilidade de intercâmbio entre os participantes a
fim de contribuir com a formação de recursos humanos. Montpellier tem
universidades bem avaliadas. Campinas oferece a excelência do ensino da
Unicamp e os cursos de pós-graduação existentes no Instituto Agronômico,
Instituto Biológico e Instituto de Tecnologia de Alimentos, com programações
diferenciadas pela intensa participação dos pós-graduandos nas atividades
científicas de cada instituto.
O conselho administrativo do Agropolo Campinas-Brasil é formado pelo prefeito
de Campinas, Jonas Donizette, como presidente; reitor da Unicamp, José Tadeu
Jorge, como vice-presidente; secretário de Agricultura e Abastecimento do
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Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim; secretário de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França, representantes do
Techno Park Campinas, Miguel Gilberto Pascoal e José Luiz Camargo Guazzelli,
e os representantes da Agropolis International, Bernard Hubert e Eric Fargeas.
4.41.

Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC

O Parque Tecnológico de Brasília - BioTIC foi instituído pela Lei Complementar
nº 923/2017, que alterou a Lei Complementar nº 679/2002, incluindo a
biotecnologia como um dos setores da tecnologia a serem desenvolvidos e
apoiados pelo Parque, mantendo a área como zona urbana de uso controlado,
de 121,5409 hectares, localizada entre a DF-003, o Parque Nacional e a Granja
do Torto.
Com foco na inovação em Biotecnologia e Tecnologia da Informação e
Comunicação, o BioTIC será o principal polo de desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação do Distrito Federal. O projeto viabilizará a instalação
de diversas empresas, além de instituições de pesquisa e centros de inovação.
Para essa finalidade, estão disponíveis 95,9 hectares de propriedade da
Terracap, com possibilidade de expansão.
4.42.

Academia Brasileira de Ciências - ABC

A Academia Brasileira de Ciências (ABC), fundada em 1916, é uma entidade
independente, não governamental e sem fins lucrativos, que atua como
sociedade científica honorífica e contribui para o estudo de temas de primeira
importância para a sociedade, visando dar subsídios científicos para a
formulação de políticas públicas. Seu foco é o desenvolvimento científico do
país, a interação entre os cientistas brasileiros e destes com pesquisadores de
outras nações.
A ABC recebe contribuições de seus membros individuais e corporativos e apoio
financeiro de agências governamentais. Com um quadro atual de mais de 900
membros no total, a Academia Brasileira de Ciências é uma das mais antigas
associações de cientistas no país e reconhecidamente a mais prestigiosa dessas
entidades.
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As funções tradicionais das Academias de Ciências, em todo o mundo, vêm
progressivamente evoluindo. Hoje se espera que elas contribuam de modo
efetivo na promoção de estudos científicos que contribuam para embasar
políticas nacionais em temas importantes para o País em CT&I.
Essa tarefa vem sendo realizada pela ABC, crescentemente, desde o início da
década de 90, quando passou a interagir com o governo federal e suas agências,
por meio da proposição de novos programas e ações, na identificação de
prioridades de pesquisa em diversos temas de interesse nacional, voltados para
o desenvolvimento econômico e o bem estar da população brasileira.
As atividades da ABC contemplam várias ações que abrangem a realização de
seminários e workshops, nacionais e internacionais e a produção de
documentos. Além disso, procura acompanhar as principais ações dos poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, tanto na execução da Política Nacional de
CT&I (PNCT&I), quanto por meio do provimento da fundamentação científica
necessária à formulação de políticas públicas e à tomada de decisões. Merece
especial ênfase a atuação internacional da Academia, em parceria formal com o
Ministério das Relações Exteriores (MRE).
Dentre as políticas setoriais que apresentam uma interface mais significativa com
a política de CT&I, destaca-se a Política Educacional, em particular no que se
refere a formação de competência nas áreas de fronteira do conhecimento e a
busca de embasamento científico com vistas à criação de soluções para os
entraves que se apresentam ao processo de aprendizagem. Outras políticas
setoriais, como as de Saúde, Agrária, Ambiental, a Política Externa e a de
Integração Regional, assim como as políticas Industrial, de Inovação e de
Infraestrutura também têm relações de grande importância com a política de
CT&I.

4.43.

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é uma entidade civil,
sem fins lucrativos ou posição político-partidária, voltada para a defesa do
avanço científico e tecnológico, e do desenvolvimento educacional e cultural do
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Brasil. Desde sua fundação, em 1948, a SBPC exerce um papel importante na
expansão e no aperfeiçoamento do sistema nacional de ciência e tecnologia,
bem como na difusão e popularização da ciência no País.
Sediada em São Paulo, a SBPC está presente nos demais estados brasileiros
por meio de Secretarias Regionais. Representa 144 sociedades científicas
associadas e mais de 5 mil sócios ativos, entre pesquisadores, docentes,
estudantes e cidadãos brasileiros interessados em ciência e tecnologia.
A SBPC participa ativamente de debates sobre questões que determinam os
rumos das políticas de C&T e da educação no Brasil. Tem assento permanente
no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), órgão consultivo do
Governo Federal para definição das políticas e ações prioritárias no campo da
C&T. Possui representantes oficiais em mais de 20 conselhos e comissões
governamentais. Periodicamente institui grupos de trabalhos – compostos por
cientistas renomados em suas especialidades – com o objetivo de estudar e
apresentar propostas para questões específicas de interesse nacional.
Anualmente, a SBPC realiza diversos eventos, de caráter nacional e regional,
com o objetivo de debater políticas públicas de C&T e difundir os avanços da
ciência. Por meio das Secretarias Regionais, são realizadas ainda outras
atividades de difusão científica. A entidade também contribui para o debate
permanente das questões relacionadas à área por meio de diversas publicações,
como o Jornal da Ciência, a revista Ciência e Cultura, o portal na internet, e a
edição de livros sobre temas diversos relacionados à ciência brasileira.

4.44.

Associação

Brasileira

das

Instituições

de

Pesquisa

Tecnológica e Inovação (ABIPTI)
A Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação
(ABIPTI) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que reúne
entidades públicas e privadas de pesquisa e desenvolvimento científico e
tecnológico, com presença nas cinco regiões e 27 unidades da Federação.
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A ABIPTI possui estreita parceria com os conselhos nacionais de Secretários
Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti) e das Fundações de Amparo à
Pesquisa (Confap), além do Fórum de Secretários Municipais da Área de C&T.
A Associação atuou, ao longo de quase três décadas de existência, em
atendimento a demandas do Ministério da Ciência e Tecnologia e suas agências
Finep e CNPq. Entre elas, por meio de solicitação do MCT, criou o projeto Gestão
C&T, no ano de 2000; realizou as conferências regionais preparatórias para as
Conferências Nacionais de CT&I de 2001 e 2005; e encaminhou sugestões do
setor tecnológico para formulação do Plano de Ação Ciência, Tecnologia e
Inovação para o Desenvolvimento Nacional 2007-2010 (PAC da C&T); entre
outras ações.
Outra atuação de destaque é a Aliança Estratégica para a Promoção da inovação
Tecnológica, integrada pela ABIPTI, pela Associação Nacional de Pesquisa,
Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras (Anpei) e pela
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores
(Anprotec). A Aliança consiste em uma articulação institucional e um intercâmbio
permanente de informações entre as entidades, ampliando o espaço da
pesquisa tecnológica no âmbito das políticas públicas nacionais.
A ABIPTI participa do Conselho Consultivo da Finep, do Conselho de
Administração do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, entre outras
instâncias.
4.45.

Empresas privadas

Nesta seção foram mapeadas algumas das principais empresas brasileiras e
multinacionais que têm atuado na promoção da bioeconomia brasileira. Assim
como na seção 3.34 (Universidades Federais, Estatais e os Institutos de
Tecnologia), o objetivo aqui é uma amostra dos principais atores da categoria.
4.45.1.

Granbio

A GranBio é uma empresa pioneira de biotecnologia industrial com o propósito
de desenvolver soluções inovadoras que revertam os impactos da mudança
climática provocada pelo homem com emissão de gases de efeito estufa. A
GranBio tem como missão viabilizar economicamente o emprego em escala do
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carbono de celulose para produção de biocombustíveis, bioquímicos e materiais
renováveis avançados como uma das alternativas ao uso intensivo do carbono
fóssil.
Criada em junho de 2011, a GranBio opera a primeira planta em escala comercial
de etanol celulósico, ou etanol de segunda geração (2G), do Hemisfério Sul, um
projeto sem precedentes na indústria brasileira. A biorefinaria - batizada de
Bioflex 1 - converte biomassa oriunda de resíduo de cana-de-açúcar, palha e
bagaço, em etanol 2G e lignina.
A produção do biocombustível feito com a palha da cana-de-açúcar, matériaprima que até então era descartada ou queimada nos canaviais, coloca a
companhia entre as empresas mais sustentáveis do planeta no setor e o etanol
2G da GranBio o biocombustível produzido em escala comercial com menor
pegada de carbono. A BioFlex I é a prova de conceito do potencial da biomassa
em escala comercial.
A GranBio é controlada pela GranInvestimentos S.A., holding da família Gradin,
com 85% do capital social, e tem a BNDESPar, subsidiária e gestora de
participações do BNDES, como acionista, com 15% do capital social.
4.45.2.

Braskem

Criada em agosto de 2002 pela integração de seis empresas da Organização
Odebrecht e do Grupo Mariani, a Braskem é, hoje, a maior produtora de resinas
termoplásticas nas Américas e a maior produtora de polipropileno nos Estados
Unidos. Sua produção é focada nas resinas polietileno (PE), polipropileno (PP)
e policloreto de vinila (PVC), além de insumos químicos básicos como eteno,
propeno, butadieno, benzeno, tolueno, cloro, soda e solventes, entre outros.
Juntos, compõe um dos portfólios mais completos do mercado, ao incluir também
o polietileno verde, produzido a partir da cana-de-açúcar, de origem 100%
renovável.
A Braskem está inserida no setor químico e petroquímico, que tem participação
relevante em inúmeras cadeias produtivas e é essencial para o desenvolvimento
econômico. Nesse contexto, a química e o plástico contribuem na criação de
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soluções sustentáveis para a melhoria da vida das pessoas em setores como
moradia, alimentação e mobilidade.
POLIETILENO VERDE I'M GREEN™ (PE VERDE I'M GREEN™)
Após alguns anos dedicados à pesquisa e desenvolvimento, a planta de eteno
verde da Braskem, inaugurada em setembro de 2010, marcou o início da
produção do polietileno verde em escala industrial e comercial, conferindo à
empresa a liderança mundial no mercado de biopolímeros. A unidade industrial
recebeu investimento de US$ 290 milhões e tem capacidade para produzir
anualmente 200 mil toneladas de polietileno verde.
O polietileno verde I'm greenTM é um plástico produzido a partir da cana-deaçúcar, uma matéria-prima renovável, ao passo que os polietilenos tradicionais
utilizam matérias-primas de fonte fóssil, como petróleo ou gás natural. Por esta
razão, o polietileno verde I'm green TM captura e fixa gás carbônico da atmosfera
durante a sua produção, colaborando para a redução da emissão dos gases
causadores do efeito estufa.
O polietileno verde I'm greenTM mantém as mesmas propriedades, desempenho
e versatilidade de aplicações dos polietilenos de origem fóssil - o que facilita seu
uso imediato na cadeia produtiva do plástico. Por este mesmo motivo, também
é reciclável dentro da mesma cadeia de reciclagem do polietileno tradicional.
Atualmente, estão disponíveis no portfólio de produtos as seguintes famílias do
polietileno verde I'm greenTM: polietileno de alta densidade (PEAD) e polietileno
de baixa densidade linear (PEBDL) que cobrem aplicações de embalagens
rígidas, flexíveis, tampas, sacolas, entre outras. A partir de janeiro de 2014, a
família de polietileno de baixa densidade (PEBD) é também parte do portfólio de
produtos, cobrindo aplicações adicionais de embalagens e filmes.
Desde o início de sua trajetória, a Braskem e seus parceiros foram reconhecidos
e conquistaram prêmios de conceituados laboratórios e instituições pela
contribuição do polietileno verde I'm greenTM ao desenvolvimento do mercado
de produtos renováveis, à inovação e à preservação do meio ambiente.
4.45.3.

Raízen
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A Raízen é uma empresa integrada de energia que atua em todas as etapas do
processo, desde o cultivo da cana, com a produção de açúcar, etanol e
bioenergia, até a comercialização, logística e distribuição de combustíveis, tão
essenciais no dia a dia das pessoas e dos negócios.
Conta com um time de cerca de 29 mil funcionários, que trabalha todos os dias
para crescer junto com a companhia e gerar soluções sustentáveis que
contribuam para o desenvolvimento do país, como a produção de bioeletricidade
e etanol de segunda geração a partir do bagaço da cana.
No Brasil, é líder na produção de açúcar, etanol e bioenergia - com 860 mil
hectares de áreas agrícolas cultivadas - e uma das maiores no setor de
combustíveis, com mais de 6.400 postos da marca Shell – além de cerca de 950
lojas de conveniência Shell Select. Destaca-se como uma das empresas de
energia mais competitivas do mundo e uma das maiores em faturamento no país,
com R$ 86,2 bilhões na safra 17/18.
São 26 unidades de produção de açúcar, etanol e bioenergia + planta de etanol
2G que produzem cerca de 2,0 bilhões de litros de etanol por ano e 4,2 milhões
de toneladas de açúcar. E conta também com uma capacidade instalada para
produzir 1GW de energia elétrica a partir do bagaço da cana, com capacidade
instalada de 3,9 TW/ano.
Comercializa a cada ano aproximadamente 25 bilhões de litros de combustíveis
para os segmentos de transporte, indústria e varejo, operando em todas as
regiões do país por meio de 68 bases de abastecimento em aeroportos e 68
terminais de distribuição de combustível.
Criada há mais de 15 anos, a Fundação Raízen possui seis núcleos no interior
do estado de São Paulo e um em Goiás e já beneficiou mais de 13 mil alunos e
mais de 4 milhões de pessoas com ações realizadas desde 2012.
Na Argentina, onde começou a atuar em 2018 com a compra dos ativos de
downstream da Shell, a Raízen comercializa aproximadamente 6 bilhões de litros
de combustíveis por ano, incluindo uma rede com 665 postos Shell, uma
refinaria, uma planta de lubrificantes, três terminais terrestres, duas bases de
abastecimento em aeroportos e ativos de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).
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Etanol de segunda geração
Através da busca por maneiras mais eficientes para otimizar a produção de
etanol e da prática de Economia Circular, a Raízen mudou a forma de enxergar
o subproduto da cana. Palha e bagaço de cana-de-açúcar, antes resíduos, agora
passam por um novo tratamento, um processo altamente tecnológico de hidrólise
e dupla fermentação, que dá origem ao chamado Etanol de Segunda Geração
(E2G), que contém a mesma composição química do etanol comum, de Primeira
Geração (E1G), e, portanto, os mesmos usos. Através dessa inovação a
produtividade aumentou em 50% e, graças a uma unidade integrada e uma
logística que trabalha a favor da redução de custos e do impacto ambiental, e
diminuiu-se em 35% a pegada de carbono comparado ao E1G do mercado
brasileiro.
Biogás
O mais novo projeto da Raízen é voltado para a produção de biogás a partir de
vinhaça e torta de filtro. O biogás é resultado de um complexo processo
produtivo, em que biodigestores convertem a matéria orgânica proveniente dos
processamentos da cana-de-açúcar, como a torta de filtro (resíduos restantes da
purificação do caldo da cana) e a vinhaça (água restante do processo de
destilação), em metano e CO2, o chamado biogás.
Quando em motogeradores, esse biogás é transformado em energia elétrica
limpa e é por isso que iniciamos em 2018 a construção de uma planta de biogás.
O começo das operações está previsto para o final de 2019 e aumentará em até
40% a geração de energia elétrica na planta.
4.45.4.

Centro de Tecnologia Canavieira – CTC

O CTC (Centro de Tecnologia Canavieira), com sede em Piracicaba, é líder
mundial em pesquisas com cana-de-açúcar, responsável pelos avanços no
melhoramento genético, no desenvolvimento de tecnologias agrícolas e
industriais de plantio, manuseio, colheita e processamento dessa planta.
Fundado em 1969, o CTC (Centro de Tecnologia Canavieira) escolheu a cidade
para sua sede, numa iniciativa pioneira da antiga Copersucar (Cooperativa dos
Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo). Em 2004 o CTC
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se torna o Centro de Tecnologia Canavieira, uma instituição de pesquisa sem
fins lucrativos. Contava principalmente com usinas e associações de
fornecedores. Em 2011 torna-se uma S.A. tendo como acionistas os principais
grupos do setor sucroenergético. Em 2014 o BNDES entrou como acionista do
CTC.
4.45.5.

Amyris

A Amyris é uma empresa criada na Califórnia (EUA) que está presente em vários
segmentos da bioeconomia. Isso porque ela produz químicos de base renovável
capazes de ser aplicados em diferentes segmentos como, cosméticos, polímeros
e fragrâncias.
A Amyris tem sua origem no setor farmacêutico, mas começou a ampliar seu
negócio após o desenvolvimento da molécula de trans-β-farneseno. O farneseno
é um químico de base renovável sem substituto fóssil que apresenta uma gama
de aplicações quando submetido a outros processos químicos, como
hidrogenação e polimerização. De forma geral, o farneseno por ser usado para
gerar: solventes, emolientes, materiais de alto desempenho, adesivos,
fragrâncias, surfactantes, estabilizadores, resinas, espumas, revestimentos,
selantes, emulsificantes e precursores de vitaminas.
Em 2008 foram criadas a Amyris Fuels e a Amyris Brasil S.A. com as funções,
respectivamente, de desenvolver a capacidade de distribuição de combustíveis
nos Estados Unidos e promover a capacidade produtiva de farneseno a partir de
açúcares da cana-de-açúcar (Amyris, 2016a). A Amyris Brasil S.A. seria
responsável pela construção de uma planta (Brotas I) para produção de
farneseno para fins de biocombustíveis e químicos. A construção da planta foi
iniciada em 2009 e a produção comercial começou em 2013.
Apesar de atualmente a empresa ser focada na produção de químicos, a Amyris
ainda teve uma experiência de aproximadamente 10 anos no setor de
biocombustíveis. O farneseno foi inicialmente pensando para o mercado de
biocombustíveis, pois apresentava a capacidade de gerar um diesel renovável.
O farneseno chegou a ser utilizado em frotas de ônibus em São Paulo e Rio de
Janeiro até o final de 2012. A empresa também fez parcerias com as empresas
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aéreas Azul e Gol, no Brasil para voos de demonstração comercial e com a
Cathay Pacific, para voos comerciais regulares entre Toulouse e Paris.
No final de 2017 a DSM comprou a unidade de produção de farneseno em Brotas
(SP) da Amyris. O contrato estabelece que a DSM continuará com os acordos
de fornecimento existentes para a Amyris e outras partes. A DSM também
fornecerá à Amyris compostos especiais até a instalação de uma segunda
unidade de produção de especialidades – Brotas 2
Hoje a Amyris foca nos mercados de beleza, saúde e bem estar, e aromas e
fragrâncias.
4.45.6.

Royal DSM

A Royal DSM é uma empresa global baseada na ciência, ativa em saúde,
nutrição e materiais que conecta competências em Ciências da Vida e Ciências
dos Materiais. A DSM oferece soluções inovadoras nos mercados de
suplementos alimentares e dietéticos, cuidados pessoais, alimentos para
animais, dispositivos médicos, automotivo, tintas, eletroeletrônicos, proteção da
vida, energia alternativa e materiais de base biológica. A DSM e suas empresas
associadas geram vendas líquidas anuais de cerca de € 10 bilhões, com
aproximadamente 25.000 funcionários.
No Brasil e DSM tem funcionado como fornecedora de insumos para a produção
do etanol de segunda geração e também detém a planta de farneseno de Brotas
(SP) comprada da Amyris em 2017. Os negócios da DSM são divididos em:
•

Produtos Nutricionais

•

Dyneema

•

Alimentos e Bebidas

•

Produtos e Serviços de Base Biológica

•

Plásticos de Engenharia

•

DSM Venturing

4.45.7.

Natura

Natura é uma empresa brasileira que atua no setor de produtos cosméticos.
Fundada em 1969 por Antônio Luiz Seabra, hoje está presente no Brasil,
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Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Venezuela, França e Estados Unidos,
além de outros 63 países indiretamente. Com a junção da gigante britânica The
Body Shop (2017), e a recente aquisição do grupo americano Avon (2019), o
grupo passa a ter 40.000 funcionários.
A empresa possui várias iniciativas voltadas para a sustentabilidade, em 2018
foi eleita a 14ª empresa mais sustentável do mundo, segundo o ranking da
companhia canadense de mídia e pesquisa Corporate Knights. Outros
destaques do ano foram as certificações internacionais da UEBT (União para o
BioComércio Ético) para os produtos da linha Natura Ekos e da Cruelty Free
International – a primeira atesta a sustentabilidade da cadeia de fornecimento da
linha Ekos, enquanto a segunda reconhece a Natura como uma empresa que
não realiza testes em animais para todo o seu portfólio. Pela sexta vez
consecutiva, o Etisphere Institute, organização global que trabalha em prol do
aprimoramento de práticas empresariais, também nos elegeu como uma das
empresas mais éticas do mundo. A empresa ainda procura explorar de maneira
sustentável a biodiversidade brasileira e busca utilizar embalagens sustentáveis
como o PE Verde da Braskem e o modelo de refil.
4.45.8.

Suzano

A Suzano é uma empresa de base florestal, de capital aberto, controlada pela
Suzano Holding e pertencente ao Grupo Suzano. Com mais de 90 anos de
atuação a Suzano é uma empresa 100% brasileira e referência global no
desenvolvimento de produtos fabricados a partir do plantio do eucalipto, além de
estar entre as maiores produtoras verticalmente integradas de papel e celulose
de eucalipto da América Latina. O portfólio de produtos contempla papel
“Imprimir e Escrever” revestido e não-revestido, papel cartão, papel tissue,
celulose de mercado e celulose fluff.
Sua estrutura inclui escritórios administrativos em Salvador (BA) e em São Paulo
(SP), três fábricas integradas de celulose e papel, duas localizadas no estado de
São Paulo (Unidade Suzano e Unidade Limeira) e uma no Estado da Bahia
(Unidade Mucuri), uma fábrica de papel não-integrada no estado de São Paulo
(Unidade Rio Verde), uma de produção de celulose no estado do Maranhão
(Unidade Imperatriz), e a FuturaGene. A Suzano é uma das maiores empresas
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com estrutura para distribuição de papéis e produtos gráficos da América do Sul.
No exterior a empresa mantém escritórios de representação na China e
Inglaterra e controladas nos Estados Unidos, Suíça, Argentina e Áustria. A
Suzano é uma das maiores empresas com estrutura para distribuição de papéis
e produtos gráficos da América do Sul.
Em 2015, a Suzano anunciou o investimento para adaptar uma das máquinas de
Imprimir e Escrever na fábrica de Suzano para produção de celulose Fluff, sendo
pioneira na utilização de fibra curta para produção deste tipo de celulose. O início
da operação ocorreu em dezembro de 2015 e a Suzano tem flexibilidade na
produção de até 100 mil toneladas de celulose Fluff ou papel para Imprimir e
Escrever.
Em 2017, a Suzano iniciou a produção e venda do papel tissue produzido nas
Unidades Mucuri (BA) e Imperatriz (MA). A Companhia também anunciou a
aquisição da empresa Facepa – Fábrica de Papel da Amazônia S.A. e lançou a
primeira marca de papeis higiênicos de seu portfólio, a Max Pure®. A partir de
2018, a empresa dá início à comercialização de produtos acabados nos
principais mercados das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Com o incremento
do portfólio de produtos, a Companhia cria valor de forma sustentável, maximiza
sua base de ativos e se aproxima cada vez mais do consumidor final. Em 2019
foi consolidada a fusão da Suzano Papel e Celulose com a Fibria, movimento
que cria a Suzano S/A. A empresa nasce como a maior produtora mundial de
celulose.
A Suzano possuiu uma estratégia de inovação chamada Bioestratégia que
consiste em
microfibrilada,

desenvolver as seguintes linhas de pesquisa:
celulose

nanocristalina,

celulose

solúvel

e

celulose
açúcares,

biocompósitos e bioóleo.
Dentre os novos negócios da Suzano tem-se:
•

Ecolig: É uma das frentes de inovação que a Suzano traz para o mercado
- uma plataforma tecnológica renovável com um portfólio de soluções de
alta performance. A utilização da lignina para o desenvolvimento de
especialidades químicas.
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•

Spinnova – A Suzano detém parte do capital da Spinnova, empresa
finlandesa que desenvolve tecnologias ambientalmente sustentáveis para
a produção de tecido a partir de fibras de madeira.

•

Celluforce – A celulose nanocristalina (CNC), ou nanocelulose, é um
material resistente, leve e transparente, obtido da fibra de madeira. A
Suzano tem participação na empresa canadense Celluforce, líder mundial
na produção comercial desse material biodegradável, que pode ser usado
em aplicações industriais, eletrônicos e até cosméticos.

•

Ensyn – A Suzano tem participação na emprea Ensyn. A Ensyn produz
bio-óleo a partir de resíduos florestais e agrícolas usando sua tecnologia
térmica proprietária. O bio-óleo da Ensyn está em produção comercial há
mais de 30 anos para a geração de ingredientes alimentares, produtos
químicos naturais e combustíveis de aquecimento. A Ensyn agora está
ampliando sua capacidade de produção para uma comercialização mais
ampla de combustíveis para aquecimento e para a produção de matériasprimas de baixo carbono para refinarias de petróleo em uma aplicação
conhecida como Co-processamento de Refinaria.

4.45.9.

Petrobras

A Petrobras é uma das maiores empresas de capital aberto produtoras de
petróleo e gás do mundo, atuando, principalmente, nas atividades de exploração
e produção, refino, geração de energia, transporte e comercialização de petróleo
e seus derivados.
Estratégia da Petrobras:
Exploração e Produção
•

Maximizar o valor do portfólio, com foco em águas profundas e ultra
profundas, buscando eficiência operacional, otimização do fator de
recuperação e parcerias

•

Crescer sustentado em ativos de óleo e gás de classe mundial, em águas
profundas e ultra profundas

Gás e Energia
•

Atuar de forma competitiva na comercialização do gás próprio
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•

Otimizar o portfólio termoelétrico com foco no auto consumo e na
comercialização do gás próprio

•

Sair integralmente da distribuição e do transporte de gás

Refino, Transporte e Comercialização
•

Atuar de forma competitiva nas atividades de refino, logística e
comercialização de derivados, com foco nas operações do Sudeste

•

Atuar de forma competitiva na comercialização global de petróleo

•

Sair integralmente dos negócios de fertilizantes, distribuição de GLP e de
biodiesel

Renováveis
•

Desenvolver pesquisas visando a atuação, em longo prazo, em negócios
de energia renovável com foco em eólica e solar no Brasil

•

Viabilizar comercialmente o diesel renovável e o BioQav como resposta
às políticas de sustentabilidade da matriz energética brasileira

Transversais
•

Transformar digitalmente a Petrobras entregando soluções para os
desafios, empoderando nossos colaboradores, gerando valor, e
aumentando a segurança das operações

•

Desenvolver as competências críticas e uma cultura de alto desempenho
para atender aos novos desafios da companhia, utilizando o valor
econômico adicionado como ferramenta de gestão

•

Perseguir constantemente uma estrutura de custos e de investimentos
competitiva e eficiente, com alto padrão de segurança e respeito ao meio
ambiente

•

Fortalecer a credibilidade e a reputação da Petrobras

4.45.10. Global Yeast
Fundada em 2015, a GlobalYeast traz inovação para a indústria de fermentação
industrial e foi a pioneira no desenvolvimento e implantação de soluções
avançadas de fermentação digital. Suas competências baseiam-se num knowhow industrial, com anos de experiência na indústria brasileira de etanol e
267

múltiplas colaborações com indústrias de levedura e fermentação em todo o
mundo combinado com um profundo conhecimento em engenharia de processos
e microbiologia.
O BioCal é uma solução avançada trazida pela GlobalYeast que monitora a
fermentação em tempo real. O BioCal traz informações valiosas para a operação
e supervisão da planta, traduzindo dados em informações acionáveis. Isso ajuda
o processo de tomada de decisão no planejamento operacional e estratégico,
fortalecendo o desempenho do setor por meio de mudanças inteligentes.
A capacidade de monitoramento da conversão de açúcar em etanol revela
informações de suma importância para estimar o desempenho e otimizar o
processo. Portanto, o BioCal é baseado no entendimento completo do
metabolismo celular e do comportamento poligênico, combinado com a
avaliação das entradas do processo.
O BioCal® foi executado em várias configurações diferentes nas plantas
industriais brasileiras e americanas.
Estes incluem:
•

Processos contínuos e em batelada;

•

Cana-de-açúcar, amido de milho e hidrolisado 2G como matéria-prima;

•

Níveis de instrumentação bastante variados (qualidade e quantidade);

•

Layouts de plantas padronizados e atípicos;

•

O BioCal® conseguiu modelar todas as variações na configuração do
processo e foi adaptado aos desafios e solicitações específicas de cada
planta.

4.45.11. Novozymes
Novozymes é uma multinacional de origem dinamarquesa da área de
biotecnologia com sede em Bagsværd. Criada em 2000 após desmembramento
da empresa-mãe Novo Nordisk (fundada em 1923), possui atuação no mercado
mundial de enzimas. Atua em diversos segmentos de alimentos e bebidas,
cuidados de casa, bioenergia, agricultura e ração e farmacêutica.No Brasil tem
atuado como fornecedora de insumos para a produção de biocombustíveis de
segunda geração.
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4.45.12. Rhodia – Solvay Group
A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, está presente no Brasil desde 1919. Ao
longo desses anos, consolidou-se como uma referência de indústria química
inovadora, engajada na promoção do desenvolvimento sustentável. A história do
Grupo no Brasil é, na verdade, a soma das histórias de duas empresas – a
Rhodia e a Solvay – que desenvolveram trajetórias independentes até 2011,
quando, globalmente, as duas organizações se uniram. Nasceu então um novo
Grupo Solvay. No Brasil, a força da marca Rhodia fez com que ela fosse mantida
no país.
Pesquisa e Inovação no Brasil – Centro de Pesquisa e Inovação
O Brasil sedia um dos 21 Centros de Pesquisa e Inovação da Solvay. Localizado
em Paulínia (SP), ele conta com laboratórios corporativos compartilhados e
laboratórios de desenvolvimento dedicados às Unidades de Negócios da
empresa.
São mais de cem cientistas, PHDs e pesquisadores dedicados ao
desenvolvimento de produtos inovadores e sustentáveis para os clientes, assim
como processos cada vez mais ecoeficientes. Além das atividades locais, a
equipe do Centro de Pesquisas de Paulínia interage em nível global com os
demais Centros de Pesquisa e Inovação do Grupo.
A inovação tem sido um importe impulsionador dos negócios da Rhodia no Brasil
e um caminho fundamental para transformar em realidade o propósito que inspira
o Grupo: responder aos desafios do mundo contemporâneo e às aspirações das
pessoas por mais saúde e qualidade de vida, contribuindo com soluções que vão
modelando a química responsável e sustentável.
A Rhodia no Brasil vem gerando produtos e tecnologias inovadores alinhados a
esses objetivos. Entre eles estão: Emana, fio inteligente que estimula a
circulação sanguinea; Amni Soul Eco primeiro fio biodegradável de poliamida do
mundo; Augeo Clean, solvente produzido a partir de fonte renovável; e Technyl
Eco, plástico de engenharia obtido a partir de poliamida 6.6 reciclada.
Pesquisa e Inovação no Brasil - Laboratório de Biotecnologia Industrial –
IBL
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O Grupo Solvay apresenta o seu primeiro Laboratório de Biotecnologia Industrial
(IBL, na sigla em inglês).
Instalado no Centro de Pesquisas de Paulínia (SP) e dotado de equipamentos
modernos, o novo laboratório conta com uma equipe de pesquisadores
altamente qualificada para desenvolver novos processos e moléculas derivadas
da biomassa, para transformá-las em soluções inovadoras e em novos produtos.
O objetivo do IBL é oferecer aos clientes e ao mercado inovações sustentáveis
que contribuam para o crescimento dos seus negócios e melhoria na qualidade
de vida da sociedade.
O IBL trabalha em parceria com as unidades globais de negócio e com os 21
grandes centros de pesquisa e inovação do Grupo Solvay no mundo, além de
desenvolver projetos com parceiros externos privados e públicos, ligados ao
desenvolvimento de pesquisa e inovação.
4.45.13. Basf
O portfólio da Basf está organizado em seis segmentos, com 12 divisões,
baseados em produtos relacionados, indústrias clientes e processos de
produção: Químicos, Materiais, Soluções para Industria, Tecnologias para
Superfície, Nutrição e Cuidados Pessoais e Soluções Agrícolas. Assim, é
possível combinar de maneira mais eficiente competências e conhecimentos e
levar produtos e soluções de sistemas mais rapidamente para o mercado. As
divisões têm responsabilidade operacional e estão organizadas de acordo com
setores ou produtos. Elas gerenciam 54 unidades de negócios globais e
regionais e desenvolvem estratégias para as 86 unidades estratégicas de
negócios.
Segmentos:
•

Químicos: Petroquímicos e Intermediários. O segmento de Químicos
continuará sendo o alicerce de nossa estrutura Verbund. Ele abastece os
outros segmentos com químicos e intermediários básicos, contribuindo
com o crescimento orgânico de nossas principais cadeias de valor. Além
das contas internas, estão entre nossos clientes as indústrias de químicos
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e plásticos. Pretendemos aumentar nossa competitividade com a
liderança tecnológica e excelência operacional.
•

Materiais. Materiais de Performance e Monômeros. O portfólio deste
segmento abrange materiais avançados e seus precursores para novas
aplicações e sistemas. Fazem parte os isocianatos e as poliamidas, além
de produtos básicos inorgânicos e especialidades para as indústrias de
plásticos

e

processamento

de

plásticos.

Pretendemos

crescer

organicamente em termos de diferenciação, por meio da expertise
tecnológica específica, know-how da indústria e proximidade do cliente.
•

Soluções

Industriais.

Dispersões

&

Pigmentos

e

Químicos

de

Performance. O segmento de Soluções Industriais desenvolve e
comercializa ingredientes e aditivos para aplicações industriais, tais como
dispersões de polímeros, pigmentos, resinas, materiais eletrônicos,
antioxidantes e aditivos. Temos como objetivo liderar o crescimento
orgânico em indústrias chaves como automotivas, plásticos ou eletrônicos
e expandir nossa posição em ingredientes e soluções que agreguem mais
valor e know-how de aplicação.
•

Tecnologias de Superfície. Catalisadores, Revestimentos e Químicos
para Construção. Este segmento abrange nossos negócios que oferecem
soluções químicas em superfícies e para superfícies. Seu portfólio inclui
revestimentos, produtos de proteção contra ferrugem, catalisadores e
materiais de bateria para as indústrias automotiva e química. O objetivo é
liderar o crescimento orgânico com a expansão de nosso portfólio de
tecnologias e know-how, confirmando a BASF como um fornecedor líder
e inovador de materiais de bateria.

•

Nutrição e Cuidados. Care Chemicals e Nutrição & Saúde. Neste
segmento nos empenhamos para expandir nossa posição de fornecedor
líder de ingredientes para produtos na área de nutrição, cuidados
pessoais e com a casa. Entre os clientes estão fabricantes de alimentos
e rações, além das indústrias farmacêutica, cosmética, de detergente e
produtos de limpeza. Visamos melhorar e expandir nosso portfólio, com
crescimento orgânico nos mercados emergentes, novos modelos de
negócios e tendências de sustentabilidade.
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•

Soluções para Agricultura. O segmento de Soluções para a Agricultura
visa fortalecer ainda mais nossa posição de mercado como fornecedor de
soluções de proteção de cultivo e sementes, com um portfólio que engloba
defensivos agrícolas (fungicidas, herbicidas, inseticidas e biológicos),
além de produtos para o tratamento de sementes e soluções digitais
combinadas à assessoria prática. Nosso principal foco é o crescimento
orgânico orientado à inovação, expansão direcionada do portfólio, assim
como das sinergias dos negócios adquiridos.

4.45.14. Dow
A Dow busca unir ciência e tecnologia para gerar progresso humano. Ela busca
aplicar a química e a inovação aos princípios de sustentabilidade, ajudando a
obter soluções para os problemas mundiais, como a necessidade de água
potável, a geração de energia renovável, a conservação de energia e o aumento
da produção agrícola.
O portfólio líder e diversificado da Dow nas áreas de Químicos Especiais,
Materiais Avançados, Ciências Agrícolas e Plásticos oferece uma ampla
variedade de soluções de alta tecnologia para cerca de 180 países. Em 2016, a
Dow teve vendas anuais de US$ 60 bilhões e empregou aproximadamente
49.500 funcionários em todo o mundo. As mais de 6.000 famílias de produtos da
Companhia são produzidas em 179 unidades fabris em 35 países.
Seguimentos da Dow:
Consumo
Nossas inovações melhoram uma ampla gama de produtos de consumo, desde
cosméticos e produtos farmacêuticos a produtos de limpeza e roupas. Descubra
as muitas maneiras pelas quais a Dow agrega valor aos produtos que você e sua
família usam todos os dias.
•

Bens de consumo

•

Alimentos e bebidas

•

Cuidado pessoal

•

Cuidado com a casa

•

Higiene
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•

Cuidado com a saúde

•

Tintas e revestimentos

•

Artigos esportivos

Industrial e Infrastrutura
As inovações da Dow são encontradas em uma ampla variedade de ambientes
industriais, desde os fabricantes até a metalurgia. Descubra as maneiras pelas
quais as inovações da Dow estão causando impacto nos fabricantes industriais
em todo o mundo.
•

Proteção de cultivos

•

Construção

•

Eletrônicos e telecomunicações

•

Esporte e recreação

•

Energia

•

Tintas e revestimentos

•

Distribuição de energia e utilitários

•

Transporte

Embalagem
Inovando constantemente novas embalagens plásticas para manter tudo mais
fresco e seguro. A filosofia da Dow de colaboração com toda a cadeia de valor
permite o desenvolvimento de materiais e tecnologias para embalagens
inovadoras, que atendam às necessidades de diferentes setores.
•

Silagem

•

Cosméticos

•

Alimentos e bebidas

•

Industrial

•

Médico

•

Impressão

•

Produtos de varejo

4.45.15. Dupont
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A Dupont é uma multinacional originalmente do setor de químicos que atua no
Brasil em 4 principais segmentos: Eletrônica e Imagem - Tecnologias líderes em
seus setores possibilitam a criação de eletrônicos menores, mais inteligentes e
mais rápidos, a transformação de raios solares em energia limpa e a impressão
de alta qualidade para embalagens e produtos têxteis. Transporte e Setor
Industrial - Resinas, adesivos e lubrificantes de alto desempenho permitem
desenvolver soluções de sistemas de materiais para os setores aeroespaciais,
automotivos e outros ambientes de alta rigorosidade. Nutrição e Biociências Soluções sustentáveis para as indústrias de alimentos e saúde e soluções mais
limpas e de base biológica que apoiam a crescente economia circular. E
Segurança e Construção - Soluções de proteção e alto desempenho que
mantêm socorristas e trabalhadores do setor industrial seguros e as operações
funcionando livre de problemas.
A aplicação dos produtos da Dupont atinge diferentes indústrias, tais como:
Automotiva, Construção civil, Energia, Governo e Setor Público, Serviço Militar,
Polícia e Resposta de Emergência, Embalagem e impressão, Segurança e
proteção.
4.46.

Fundação Grupo Boticário

Miguel Krigsner, fundador de O Boticário, criou em 1990 a Fundação Grupo
Boticário de Proteção à Natureza, uma organização sem fins lucrativos mantida
pelo Grupo Boticário.
Para viabilizar as iniciativas da Fundação, bem como as do Instituto Grupo
Boticário e outras ações de sustentabilidade, o Grupo destina 1% de sua receita
líquida anual à Política de Investimento Social Privado. A Fundação nasceu do
entendimento de que a natureza em equilíbrio é imprescindível para a garantia
de vida de todos os seres.
Para cumprir este propósito, é importante integrar três focos de atuação:
conhecer e manter áreas naturais em equilíbrio, buscar soluções inovadoras e
engajar a sociedade sobre a importância da natureza preservada para a
qualidade de vida de todos.
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A Fundação Grupo Boticário acredita que conhecer e manter áreas naturais e
suas espécies em equilíbrio é o meio mais efetivo para conservar a
biodiversidade.
O conhecimento científico é um importante aliado da conservação da natureza,
principalmente quando gera oportunidades ao subsidiar políticas públicas e
práticas de proteção de espécies e ecossistemas ameaçados. Por isso, a
Fundação Grupo Boticário apoia a pesquisa científica desde o início de suas
atividades e apoiando financeiramente projetos de pesquisa voltados à
preservação do meio ambiente.
Além disso, a Fundação apoia a criação e manutenção de novas Unidades de
Conservação – como áreas de Proteção Integral e Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPNs) – dessa forma, preservando integralmente
ecossistemas, as espécies têm a oportunidade de continuar vivendo em seu
habitat natural.
4.47.

Instituto Tecnológico Vale

A atuação do Instituto Tecnológico Vale (ITV) prevê a integração de três
vertentes: pesquisa, ensino e empreendedorismo. Estes três pilares levam em
consideração o próprio ciclo da produção científica, sua aplicação prática e a
geração de benefícios concretos para a sociedade.
O Instituto atua em três eixos principais:
•

Ensino: O ITV mantém cursos de pós-graduação Stricto Sensu e Lato
Sensu e de extensão, que abrangem cursos de mestrado profissional e
especialização. O instituto também oferece oportunidades de Residência
Pós-Doutoral em suas unidades.
O objetivo é formar profissionais capacitados a enfrentar questões
relacionadas

com

as

temáticas

desenvolvidas

pelo

Instituto,

desenvolvimento sustentável e mineração, visando atender às demandas
da sua mantenedora e da sociedade.
•

Pesquisa: Um dos objetivos do ITV é promover o desenvolvimento de
projetos de investigação de diferentes temas, com ênfase em
Desenvolvimento Sustentável e Mineração. Nossos projetos de pesquisa
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são desenvolvidos tanto pelo nosso corpo de pesquisadores, como em
parcerias com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs).
•

Empreendedorismo: O ITV incentiva e valoriza a figura do pesquisadorempreendedor, que de forma complementar à sua liderança em pesquisa,
demonstra habilidades gerenciais para liderar empresas. Colaboramos na
incubação de empresas que possam prover serviços ou produtos de
interesse para as operações da sua mantenedora e sociedade.

4.48.

Atores de Incubação

Nesta seção serão descritos alguns dos principais atores de incubação do
Brasil.
4.48.1.

Biominas

Através de suas três áreas de negócio, a Biominas Brasil tem uma solução a
oferecer, em qualquer fase de desenvolvimento de um negócio no setor, desde
a aceleração de ideias à expansão de negócios. Também é referência em
consultoria e relacionamento com o ecossistema nacional e internacional de
ciências da vida.
A Biominas Brasil nasceu em 1990 a partir da iniciativa de um grupo de empresas
que objetivava fomentar o setor de ciências da vida em Minas Gerais.
Originalmente com esse foco, trabalhando no estímulo à criação de novas
empresas e apoio às existentes, a instituição, ao longo do tempo, ampliou seu
campo de atuação e sua abrangência geográfica. Atualmente conta com um
variado portfólio de serviços e clientes espalhados por todo o país e em diversas
partes do mundo.
A Biominas reúne agentes de diversos órgãos de apoio: governo, instituições de
ciência e tecnologia, empresas e investidores, em um total de 14 players.
Construindo a chamada Colmeia de Bioinovação.

4.48.2.

Fundação Bio-Rio
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Criado em 1988, o Polo Bio-Rio é uma entidade sem fins lucrativos situado
dentro do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Hoje, o
polo abriga mais de 30 empresas entre parcerias nacionais e internacionais que
já somam cerca de 200 participantes associados à nossa entidade.
Com metas inovadoras, nossas iniciativas fomentam o desenvolvimento de
negócios e prospecção de novos empreendimentos que concentram esforços
em desenvolver a bioeconomia e oportunidades de crescimento contínuo aos
nossos associados e parcerias.
Objetivos da Bio-Rio
•

A BIO-RIO está capacitada para contribuir no processo de tornar ideias
em oportunidades reais de negócios num segmento de alta tecnologia;

•

Trabalhar em estreita cooperação com várias entidades públicas e
privadas;

•

Formar parcerias estratégicas para o desenvolvimento da Biotecnologia
no Brasil.

Os serviços da Bio-Rio se concentram em 3 áreas:
•

Assessoria em desenvolvimento de negócios;

•

Administração de Projetos;

•

Aluguel de Espaço.

4.48.3.

O Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia –

CIETEC
Cietec é uma associação civil sem fins lucrativos de direito privado estabelecida
com a missão de promover o Empreendedorismo Inovador, incentivando a
transformação do conhecimento em produtos e serviços de valor agregado para
o mercado.
Ao longo de seus 20 anos de existência, o Cietec desenvolveu metodologias e
expertise na seleção e acompanhamento de empresas nascentes de base
tecnológica, traduzidos na sistematização de processos incubação, na criação e
gestão de habitats de inovação e na promoção das atividades e suporte à gestão
tecnológica, de marketing e administrativa de startups.
277

Incentivando a busca pelas empresas, de fomento e investimento público e
privado, para o desenvolvimento de seus produtos, serviços e processos, entre
eles “investimento-anjo”, “capital semente” e “venture capital”, o Cietec têm
gerado indicadores que mostram marcos de desempenho que o identificam
como referência para o setor da inovação e do empreendedorismo no Brasil e
internacionalmente.
O Cietec é a entidade gestora da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
de São Paulo USP/Ipen – Cietec, instalada no campus Ipen, na Cidade
Universitária, em São Paulo, cuja governança é conduzida por um Conselho de
Direção Estratégica constituído por membros indicados pela USP, Ipen, FIESP
e Anpei.
Na Incubadora USP/IPEN-Cietec são oferecidos suporte e apoio nas áreas
tecnológicas, empresarial e na captação de recursos de fomento e investimento,
além de infraestrutura física e ambientes de convívio compartilhado e sinérgico,
direcionados para o desenvolvimento e fortalecimento dos negócios de micro e
pequenas empresas de base tecnológica.
São disponibilizados às empresas modalidades de pré-incubação, incubação e
pós-incubação, cujo ingresso ocorrem em função da avaliação das respectivas
propostas de negócio.
Nas modalidades de incubação e pós-incubação, as empresas podem optar por
instalar-se como empresas residentes nas dependências da Incubadora ou
permanecerem não-residentes. Em ambos os casos, as empresas recebem o
suporte e apoio para o desenvolvimento de seus negócios.
4.48.4.

Incubadora de Empresas – COPPE UFRJ

Fundada em 1994, a Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ é um ambiente
especialmente projetado para estimular a criação de novas empresas baseadas
no conhecimento tecnológico gerado em grupos de pesquisa localizados na
UFRJ. Esse ambiente proporciona o desenvolvimento de empresas que ofertam
produtos e serviços com conteúdo inovador e de alto valor agregado.
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A Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ contribui de forma sistemática para
que o conhecimento gerado nas atividades de pesquisa se converta em produtos
e serviços inovadores que trazem benefícios para toda a sociedade.
Em seus mais de 20 anos de atividade, a Incubadora já apoiou a geração de 101
empresas, responsáveis pela geração de mais de 1250 postos de trabalho
altamente qualificados. A Incubadora lançou no mercado de trabalho, além de
companhias bem-sucedidas, uma mão de obra altamente qualificada, com cerca
de 25% de mestres e doutores a frente deste empreendimento.
Em 2016, as empresas da Incubadora alcançaram um faturamento de R$ 343
milhões. As empresas residentes e graduadas crescem em ritmo constante por
trazerem a marca da inovação e da flexibilidade, características das empresas
novatas. Nossas empresas são as chamadas “pequenas grandes” empresas, ou
seja, startups desenvolvedoras de tecnologias e soluções pioneiras e inovadoras
com capacidade de crescimento e atração dos mercados nacional e
internacional.
A Incubadora foi eleita a Incubadora do Ano pela Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) em 2012.
Em relação às empresas já graduadas, podemos destacar cinco delas que foram
reconhecidas pela Anprotec como empresas do ano entre 2011 e 2014 e
possuem sólida estrutura de negócios e participação relevante em suas áreas
de atuação. São elas: Confiance, Visagio, Pam Membranas, Ambidados e Elo
Group.
4.48.5.

Incamp

Criada em 2001 e incorporada a Inova em 2003, a Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica da Unicamp (Incamp) é um ambiente que estimula a criação
e protege o desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica por meio
da oferta de infraestrutura e de capacitação tecnológica e gerencial para novos
empreendedores.
Como a Incamp está localizada dentro da Unicamp, as empresas incubadas se
beneficiam da proximidade dos laboratórios e dos recursos humanos da
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Universidade e de um ambiente inovador, propiciado pela atuação em rede da
Agência de Inovação Inova Unicamp.
4.48.6.

Parque de desenvolvimento tecnológico Universidade Federal

do Ceará -

Padetec

Inaugurado em 5 de junho de 1991 na administração do Ilmo. Dr. Raimundo Hélio
Leite, com o propósito de ser uma incubadora de empresas de base tecnológica.
Hoje o parque de desenvolvimento tecnológico conta também com um Centro de
P&D com vários laboratórios de pesquisas e análises, e já colocou no mercado
dezenas de empresas bem-sucedidas que geram empregos e riqueza para o
Ceará e para o Brasil. Foi a primeira incubadora do Ceará a obter a certificação
CERNE1 e CERNE 2. O Padetec e suas empresas já receberam dezenas de
prêmios nacionais e internacionais destacando-se o prêmio FINEP de Inovação
Tecnológica com a melhor Incubadora do Brasil e o reconhecimento
internacional da UBI como sexta melhor incubadora da américa latina. O Padetec
tem a visão de ser capaz de gerar novos negócios, produtos e processos e
efetuar transferência de tecnologia para empresas nacionais e estrangeiras,
através de seu centro de pesquisa e/ou empresas incubadas e afiliadas. Nossa
missão é estimular a criação de empresas industriais de base tecnológica e o
desenvolvimento de produtos e pesquisas aplicadas de interesse regional.
4.48.7.

Instituto Gênesis

O Instituto Gênesis é uma unidade complementar da PUC-Rio, com o objetivo
de transferir conhecimento da Universidade para a sociedade, por meio da
formação de empreendedores e da geração de empreendimentos inovadores de
sucesso, contribuindo assim para a inclusão social, a preservação da cultura
nacional e melhoria da qualidade de vida da região onde está inserido

4.48.8.

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da

Universidade de Brasília – CDT
O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília
– CDT/UnB é um grande incentivador da inovação tecnológica no Brasil. Apoia
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a pesquisa e o desenvolvimento do empreendedorismo, além de fortalecer os
laços existentes entre a Sociedade, Empresas e o Governo. As atividades são
estabelecidas a partir de quatro eixos de atuação: Ensino, Pesquisa e Difusão
do Empreendedorismo; Transferência e Comercialização de Tecnologias;
Desenvolvimento Empresarial; e Cooperação Institucional: Universidade –
Empresa – Governo – Sociedade.
Além de ser uma instituição que apoia projetos que beneficiam diretamente à
população com ações relacionadas à tecnologia, empreendedorismo, inovação,
associativismo e cooperativismo, o CDT é responsável pelo desenvolvimento
econômico

e

consolidação

de

negócios,

gerando

trabalho,

renda

e

Criativos

e

sustentabilidade.
4.48.9.

Incubadora

Tecnológica

de

Empreendimentos

Inovadores – ITCG
A Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Criativos e Inovadores (ITCG),
localizada em Campina Grande – PB, concebida e gerida pela Fundação Parque
Tecnológico da Paraíba (Fundação PaqTcPB), apoia empreendimentos
inovadores na identificação e desenvolvimento de suas ideias, visando sua
viabilidade e inserção no mercado, desde a criação até sua consolidação, como
forma de promover o empreendedorismo inovador em nosso estado e região.
A Incubadora surgiu no ano de 1986, com o objetivo inicial de fixar profissionais
oriundos do polo universitário de Campina Grande a partir da promoção de suas
ideias inovadoras, hoje com o apoio de parceiros diversificados e bem
articulados, vem se consolidando na prospecção, formação, mentoria, fomento
e internacionalização de seus negócios.
A ITCG é uma das incubadoras pioneiras no uso e aplicação do modelo CERNE
– Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos – Plataforma de
Gestão desenvolvida pela ANPROTEC e apoiada pelo SEBRAE.
4.48.10. Incubadora Inova
A UFMG conta com a incubadora Inova, para estimular o empreendedorismo e
apoiar empresas e projetos de base tecnológica nascentes na Universidade. O
órgão é vinculado à Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica,
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responsável pela gestão do conhecimento científico e tecnológico na
Universidade.
O trabalho da incubadora abre oportunidades para a inserção de empresas
inovadoras no mercado de trabalho. O processo ocorre por meio de seleção de
propostas e os projetos aprovados recebem apoio de infraestrutura para se
consolidarem. De 220 programas submetidos à incubação na Inova, 90%
obtiveram sucesso no mercado, de acordo com dados divulgados pelo órgão.
Conheça a história da incubadora, uma das pioneiras no país, no ambiente
acadêmico.
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5. Especialistas
Como parte final deste trabalho, segue uma lista de nomes de pesquisadores,
gestores e empreendedores para realizar consultas em apoio ao levantamento
das informações mapeadas nos produtos.
•

Alessandro Gardemann - Presidente da ABiogás

•

Ângela Oliveira da Costa - EPE

•

Antonio Alberto Stuchi - Consultor da Raízen - Projeto de etanol 2G

•

Antônio Geraldo de Paula Oliveira - CGEE

•

Antonio José Roque da Silva – Diretor CNPEM

•

Antonio Morschbacker – Braskem – Polímeros Verdes

•

Arthur Milanez – BNDES

•

Bernardo Grandin – Ex CEO Granbio

•

Bernardo Mendes de Oliveira Silva - ABBI

•

Bruno Nunes - Coordenador Geral de bioeconomia – MCTIC

•

Caetano Penna – Professor – Instituto de Economia - UFRJ

•

Camila Gramkow, Comissão Econômica das Nações Unidas para a
América Latina e o Caribe – CEPAL

•

Carlos Mussi - Diretor do Escritório da Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (CEPAL) das Nações Unidas no Brasil.

•

Cid Jorge Caldas - MAPA

•

Cristiane Viturino (interina) - Secretária-Executiva ABDE

•

Diana de Mello Jungmann - 14Bisness

•

Diego Oliveira, Confederação Nacional da Agricultura – CNA

•

Donato A. G. Aranda – EQ/UFRJ

•

Eduardo Couto, Laboratório Nacional de Biorenováveis – LNBR / Centro
Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM

•

Eduardo Loosli Silveira – Ex-Amyris atual DSM

•

Elba Pinto da Silva Bom – Laboratório Bioetanol IQ-COPPE/UFRJ

•

Elíbio Leopoldo Rech Filho - Cenargen/Embrapa

•

Embaixador Orlando Leite Ribeiro - Secretário de Comércio e Relações
Internacionais, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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•

Emerson Vasconcelos - presidente regional para a América Latina da
Novozymes e atual presidente do conselho da ABBI

•

Fábio Guedes Gomes – Presidente dp CONFAP

•

Fábio Larotonda - Diretor de Programas de Desenvolvimento Científico MCTIC

•

Fabio Stallivieri - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial –
EMBRAPII

•

Felipe dos Santos Pereira - BNDES

•

Fernando Figueiredo - ABIQUIM

•

Fernando Galembeck - IQM/Unicamp

•

Gabriel Kropsch - Vice-Presidente ABIOGÁS

•

Giovani Vitória Machado - Diretor Interino - Diretoria de Estudos do
Petróleo, Gás e Biocombustíveis - EPE

•

Glaucia Souza – USP - Coordenadora do BIOEN - FAPESP

•

Gonçalo Amarante Guimarães Pereira - CTBE/CNPEM (atualmente
LGE/Unicamp)

•

Guy de Capdeville - Embrapa Agroenergia

•

Heloísa Candia Hollnagel - Diretora de Relações Internacionais - CAPES

•

Henrique Vasquez - Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP

•

Jaime Finguerut - Diretor do ITC - Instituto de Tecnologia Canavieira:
Biocombustíveis, Energias renováveis e Bioprocessos.

•

Jane Davet - Diretoria de Cadastro e Fomento Florestal – MAPA

•

Jerson Lima - Presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ

•

Joaquim Aparecido Machado - ICB/USP

•

José Mauro Ferreira Coelho - EPE

•

José Vitor Bomtempo – Grupo de Estudos em bioeconomia UFRJ

•

Juliana Rangel do Nascimento - EPE

•

Luciano Cunha de Sousa - MDIC

•

Luiz Claudio França - Diretor de Inovação, Ministério da Agricultura

•

Luiz Horta Nogueira - Professor na UNIFEI

•

Marcelo do Amaral - CEO da GlobalYeast

•

Marcelo Khaled Poppe - Coordenador do projeto ODBio – CGEE
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•

Marcos Antônio Machado – Diretor do Instituto Agrônomo de Campinas IAC

•

Maria Beatriz Bley M. Costa – GreenRio

•

Maria

Carolina

de

Barros

Grassi

-

CTBE/CNPEM

(atualmente

LGE/Unicamp)
•

Maria Sueli Soares Felipe - UCB

•

Mariana Doria - Coordenadora de inteligência competitiva no Instituto
SENAI de Inovação em Biossintéticos, SENAI CETIQT

•

Mariella Uzeda - Pesquisadora, Embrapa Agrobiologia

•

Mário Cardoso - Confederação Nacional da Indústria – CNI

•

Martim Francisco de Oliveira e Silva – BNDES

•

Mauricio França - FINEP

•

Miguel Ivan Lacerda de Oliveira - MME

•

Nei Pereira Jr - EQ/UFRJ

•

Paulo Ganime - presidente da FPbioeconomia, deputado federal
(Novo/RJ)

•

Paulo Luiz Coutinho - Gerente do Instituto Senai de Inovação em
Biossintéticos

•

Paulo Renato Cabral - Gerente de Inovação – SEBRAE

•

Perpétuo Socorro Cajazeiras – Presidente ABDE

•

Raoni Rajão, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

•

Raoni Silva - NATURA, Coordenador de Suprimentos da Gerência de
Relacionamento e Abastecimento da Sociobiodiversidade (GRAS)

•

Regina Silvério - Diretora do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos CGEE

•

Renata Abreu - IAR – Indústria Agro-Recursos

•

Rodrigo Rocha Secioso de Sá – Superintendente de Inovação na FINEP

•

Ronaldo Serôa da Motta - Universidade Estadual do Rio de Janeiro –
UERJ

•

Ruy de Araújo Caldas - S-Inova/UCDB (atualmente UFMS)

•

Sérgio De Zen - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada CEPEA, Universidade de São Paulo

•

Tatiana Novais – Fiocruz
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•

Tatiana Schor - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI/AM

•

Tiago Falda - Associação Brasileira de Bioinovação – ABBI

•

Valdecir Tose – Diretor ABDE

•

Valéria Vidal - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
– SEBRAE

•

Virgilio Viana - Fundação Amazônia Sustentável

•

Wanderleia dos Santos Teixeira de Oliveira - Sebrae AM

•

Zena Maria da Silva Martins - Diretora de Programas e Bolsas no País –
CAPES
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1. Considerações Gerais
Este relatório se refere a entrega do Produto #1 do 14Bisness, consultoria
especializada contratada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)
para apoiar o desenvolvimento de atividades técnicas dos Programas
Estruturantes Orientados por Missões Estimulando o Potencial da Bioeconomia
Brasileira, desenvolvido no âmbito da Temática: Oportunidades e Desafios da
Bioeconomia (ODBio) do MCTI, que por sua vez é parte integrante dos trabalhos
que subsidiam o Projeto Agenda Positiva da Mudança do Clima e do
Desenvolvimento Sustentável cuja Meta/Atividades tem as seguintes referências
8.10 | 52.01 |50.01.
O Produto desta entrega é um dos subsídios para a construção da Estratégia
Brasileira de Ciência Tecnologia e Inovação (CTI) para Bioeconomia. É baseado
na metodologia de desenho de Políticas e Programas Orientados por Missão,
conhecida como POM. Este Produto não contempla nova revisão bibliográfica
sobre o estado da arte da bioeconomia nacional e mundial, nem a discussão
detalhada de elementos teóricos da metodologia escolhida que embasa a
construção da proposta. Ambos os assuntos já foram cobertos de forma
extensiva por trabalhos desenvolvidos por consultores que antecederam esta
fase do projeto.

1.1.

Construção Coletiva com a Equipe do CGEE

Este trabalho dá continuidade aos Produtos desenvolvidos e entregues pela
Consultora Elisa Romano os quais discorreram sobre: (a) conceitos e definições
adotados para o termo bioeconomia ao redor do mundo e como o tema tem sido
tratado no Brasil e (b) apresentação das visões dos diferentes atores da
sociedade sobre perspectivas da Bioeconomia no Brasil, resultantes das
análises obtidas a partir das 21 entrevistas feitas com stakeholders ligados ao
tema no país, sendo finalizado com sugestão de áreas para programas
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estruturantes orientados por Missões para estimular o potencial da bioeconomia
brasileira.
O desenvolvimento do Produto #1 do 14Bisness é resultado de pesquisas e
leituras técnicas feitas pela consultora, bem como de encontros virtuais
semanais com os membros da equipe do CGEE e do consultor externo que
acompanha a aplicação da metodologia POM, Caetano Penna. Os encontros
objetivaram alinhar os entendimentos e as expectativas da demanda do CGEE
e do MCTI, bem como, acompanhar as etapas de construção das propostas.
Abaixo, é listado as reuniões da equipe do Projeto com a participação da
Consultora durante o período de julho e agosto do corrente ano.
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Data & Horário

Objeto da Reunião

07/07/2020

Reunião sobre ODBIO com Equipe CGEE + Consultores

3:30 – 4:30pm
15/07/2020

Reunião ODBio - Eixo 2 próximos passos

10:00 – 11:00am
22/07/2020

Alinhamento - Metol. POM - Produto #3 CGEE

2:30 – 3:30pm
23/07/2020

Reunião ODBio – Preparação Oficina POM

3:00 – 4:30pm
29/07/2020

Diana e Daniela - Capacidades para Bioeconomia

9:30 – 10:30am
30/07/2020

Reunião ODBio – Alinhamento POM

1:00 – 2:30pm
30/07/2020

Reunião ODBio – Preparação Oficina POM

2:30 – 4:00pm
05/08/2020

ODBio - Alinhamento Oficina POM

12:30 – 2:00pm
06/08/2020

Webinar - CGEE - Conceitual-Bioeconomia

11:00am –
12:00pm
07/08/2020

ODBIo - Alinhamento POM

3:30 – 4:30pm
10/08/2020

Reunião ODBio – Oficina POM

3:30 – 4:30pm
11/08/2020

Daniela - Diana: ODBio Missões & Capacitações

2:30 – 3:30pm
13/08/2020

ODBIo - Preparação oficina POM

3:30 – 5:30pm
20/08/2020

Alinhamento Eixo Estratégia em CTI
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3:30 – 5:00pm
21/08/2020

Caetano & Diana - FUP Projeto CGEE

12:30 – 1:00pm
25/08/2020

Reunião ODBio – Alinhamento Eixo Estratégia em CTI

11:00am –

equipe CGEE e MCTI, consultores externos

1:00pm

2. Introdução
As Políticas Orientadas por Missões – POM constituem-se as bases
metodológicas que o CGEE e o MCTI definiram para a construção das propostas
que irão compor a Estratégia Brasileira de CTI em Bioeconomia3. O ponto inicial
desta metodologia parte da definição de um desafio, seguido pela identificação
das formas de seu enfrentamento, por meio de problemas específicos a serem
solucionados denominados de “Missões” (Figura 1).
À título de breve revisão conceitual:
Desafio

É uma pergunta aberta sobre como resolver uma
condição percebida como problemática, passível de
múltiplas soluções.

Missões

São imperativos que representam possíveis
soluções – comportamentais, ambientais,
tecnológicas, regulatórias e econômicas – para o
desafio, aos quais se associam objetivos verificáveis
(por vezes, mensuráveis) em um prazo préestabelecido.

3

Políticas de Inovação Orientadas por Missões: Revisão Conceitual e Metodologia Para o
Desenvolvimento de Missões em Bioeconomia. Caetano C. R. Penna, Instituto de Economia da
UFRJ.2020.
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À título de análise e enquadramento, o desafio proposto deve se adequar aos
critérios de:
•

Relevância: identificado como um problema social relevante;

•

Legitimidade: quando o Estado tem um mandato para atuar na sua
solução;

•

Urgência: o quão elevado é o grau de importância do problema na
agenda social e percepção da opinião pública e política.

Um desafio societal que abrigue as três dimensões acima, se torna uma
oportunidade para elaboração de uma política orientada por Missão para
solucionar o problema identificado. As Missões, neste caso, se tornam os elos
interconectados entre os grandes desafios e os projetos com ações políticas
individuais.

Figura 1. Desenho esquemático da metodologia POM. Design, Diana
Jungmann.
Ainda de acordo com o modelo conceitual da metodologia POM, as Missões
estão diretamente associadas a existência de stakeholders que detém:
▪

Capacidade: entendida como um estoque de recursos tangíveis e
intangíveis, instituições e suas relações em estruturas, tais como:
recursos humanos, organizações, capital financeiro, ativos de produção,
informação e conhecimento, tecnologias, reputação, legitimidade e boa
vontade, e
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▪

Capacitação: associada a habilidade de um agente mobilizar e usar
essas capacidades na forma de recursos e estruturas para atingir os
objetivos específicos definidos.

Segundo as definições acima, a quantidade de recursos humanos é um indicador
de capacidade, mas a habilidade desses recursos humanos executarem
atividade específicas e alcançarem um objetivo desejado é um indicador de
capacitação.
Uma visão esquemática dos stakeholders envolvidos nas várias dimensões da
metodologia que se inicia com um “desafio”, passa pelas “Missões” e pelas
esferas onde são necessárias a existência das “capacidades e capacitações”
para o sucesso da estratégia POM é demonstrada na Figura 2.

Figura 2. Desenho esquemático da metodologia POM destacando os
diferentes stakeholders e seus papeis em diferentes níveis de envolvimento
com as Missões. Design, Diana Jungmann.
Para realizar uma Missão, por sua vez, é necessário definir o portfólio de projetos
estruturantes, alinhados ao atingimento dos objetivos desejados. Estes se valem
das capacidades existentes, sendo transformadas em capacitação pelos
agentes, ou no caso de inexistência destes recursos, os projetos terão como
objetivos criar as capacidades e capacitações necessárias para o sucesso da
Missão. O conjunto desses recursos contidos na carteira de projetos, permitem
a experimentação e o aprendizado.
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Seis tipos de “capacidades” foram estabelecidos como necessárias para
oferecer consistência interna e a eficácia às políticas orientadas por Missões,
conforme descrito abaixo.
Capacidade do Estado

Recursos necessários para gerar consenso, mitigar
desacordos e ganhar legitimidade para enfrentar
um desafio.

Capacidade Técnico-

Recursos necessários para traduzir o desafio em

Administrativa

políticas orientadas por Missão por meio da
existência de habilidades coletivas, competências,
inteligência, aptidões de aprendizado e
capacidades de absorção. Em conjunto, esses
recursos – organizações e seus indivíduos –
formam a estrutura de governança da POM.

Capacidade de

Conjunto de instrumentos de política que inclui

Políticas Públicas

ferramentas do lado da oferta (finanças e serviços)
e ferramentas do lado da demanda (compras,
regulamentação, apoio à demanda privada), além
de ferramentas sistêmicas e horizontais.

Capacidade Produtiva

Setores produtivos da economia envolvendo o
agronegócio, a indústria e os serviços, bem como
suas estruturas de manufatura, bens de capital,
investimentos, ativos tangíveis e intangíveis,
trabalhadores especializados, suas rotinas e
regimes técnicos, boa vontade corporativa,
reputação da empresa e sua marca. Ou seja, o
conjunto dos setores industriais forma a estrutura e
indica a diversificação produtiva.

Capacidade
Mercado

de Existência do mercado consumidor e financeiro. O
primeiro relacionado ao tamanho do mercado,
posição na cadeia produtiva, poder de compra,
preferências e grau de sofisticação e o segundo
quanto a carteira de investimentos de curto e longo
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prazo disponível e acessível às empresas e aos
consumidores.

Os mecanismos de cooperação, competição, avaliação e prestação de contas
entre atores chaves, também podem facilitar a criação de capacidades durante
o próprio processo de POM.
Portanto, a Políticas Orientadas por Missões podem ser consideradas como um
mix de políticas e instrumentos e devem ser abrangentes, consistentes,
coerentes e coordenados para que as políticas individuais não sejam
contraditórias. Requer a existência de um trabalho conjunto entre seus
formuladores e, finalmente, que seja assegurada a criação de sinergias entre os
diversos atores e stakeholders para que o objetivo definido seja alcançado. Uma
visão esquemática da estrutura das Missões é apresentada na Figura 3.

Figura 3. Desenho esquemático da estrutura das Missões POM, com destaque
para as dimensões das capacidades e projetos estruturantes. Design, Diana
Jungmann.
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3. O Desafio
O relatório da consultora Elisa Romano oferece subsídios, obtidos por meio de
entrevistas com diferentes stakeholders, para esta fase do projeto. A
metodologia POM, referida no item anterior, direciona todo o trabalho do Eixo 2
do Projeto ODBio, e neste contexto foi sugerido a redação abaixo quanto ao
desafio:
“como o Brasil pode usar a bioeconomia a seu favor, de modo a promover
o crescimento econômico em bases sustentáveis, a melhoria da qualidade
de vida da sociedade como um todo, e assegurando a proteção do meio
ambiente”.
O trabalho da consultora também destaca 10 recomendações para o ODBio
obtidas das entrevistas:
•

Criação de um ambiente competitivo para a bioeconomia;

•

Estabelecimento de prioridades por atividade econômica;

•

Comunicação e visibilidade dos produtos da bioeconomia – Branding;

•

Incentivos fiscais e outros estímulos para atividades sustentáveis;

•

Fomentar P&D em bioeconomia e alinhar pesquisas com as demandas
do mercado por novos produtos;

•

Estruturar e ampliar o diálogo dos benefícios da bioeconomia para a
sociedade;

•

Criar melhores condições regulatórias para inovação, importação de
insumos;

•

Disseminar métodos de valoração para os produtos da bioeconomia,
incluindo seu valor ambiental e social;

•

Implementar e aperfeiçoar políticas e programas voltados à Bioeconomia;

•

Criar capacitações específicas para profissionais da bioeconomia.

Ao final do relatório a consultora consolida cinco linhas de propostas para o
desafio de se estabelecer uma estratégia para a bioeconomia no Brasil:
•

Utilizar a bioeconomia para aumentar a competitividade empresarial;
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•

Valer-se da bioeconomia para alinhar os antagonismos existentes entre a
academia e o mundo empresarial;

•

Desenvolver mercado para a bioeconomia;

•

Dimensionar a valoração das iniciativas em bioeconomia, e

•

Desenvolver cadeias produtivas na Amazônia

Após análises e ponderações com a equipe do CGEE nesta fase do projeto, foi
proposto que a redação do Desafio Societal para a Bioeconomia no Brasil
tivesse a seguinte redação:
Transicionar do Modelo de Desenvolvimento Econômico baseado em
insumos fósseis e não-renováveis para um Modelo de Desenvolvimento
Socioeconômico Sustentável baseado – majoritariamente – em uma
matriz renovável e com base nos recursos biológicos.
No entanto, após as considerações da equipe do MCTI ligadas ao projeto, a nova
proposta para a definição do desafio foi ajustada com objetivo de deixar claro o
desejo de induzir um novo ciclo de desenvolvimento no país baseado na
bioeconomia, privilegiando uma escrita mais simples e focada no aproveitamento
das oportunidades e vocações existentes no país, cuja redação sugerida passa
a ser:

“Aproveitar as vocações brasileiras para a estruturação da
bioeconomia em bases nacionais"

Entende-se que o desafio proposto é de relevância nacional por gerar
oportunidades de desenvolvimento para todas as regiões brasileiras. Tem
caráter de urgência, visto os impactos socioeconômico e ambiental trazidos pelo
modelo econômico atual que se mostra insustentável no longo prazo. O desafio
proposto também tem legitimidade, uma vez ser conduzido por atores
responsáveis por estabelecer mecanismos específicos de governança para
permitir a participação de múltiplos agentes, a geração de consenso, e a criação
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de legitimidade social em torno das Missões. Assim, atende aos três filtros
primários requeridos pela metodologia POM, que visam a abordar um problema
que tem:

As premissas compartilhadas pelo MCTI para o ODBio abrangem os seguintes
pontos:
•

Sustentabilidade econômica, ambiental, social;

•

Descolamento da curva de crescimento do PIB da curva de e Missões de
gás de efeito estufa ou GEEs;

•

Criação de conhecimento, riquezas e melhoria da qualidade de vida para
os brasileiros;

•

Políticas de Estado e Planejamento de Longo Prazo, e

•

Investimentos garantidos nos Programas Estruturantes até 2030.

4. As Missões
De acordo com a metodologia POM, a definição das Missões necessárias para
o atingimento do desafio passa pelo conhecimento das Capacidade e
Capacitações existentes no país. Neste caso, os consultores Diana Jungmann e
Caetano Penna, consideraram como pressupostos de saída para as propostas
de Missões que as Capacidades e Capacitações nas dimensões de Estado ou
sócio-política e cultural, bem como técnico-administrativa, são existentes e estão
disponíveis no Brasil, seja no âmbito Ministerial do Governo Federal, seja no
âmbito do CGEE, braço estratégico e operacional chave na formulação da
proposta de desenho da Estratégia de CTI para Bioeconomia no país.
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Figura 4. Capacidade e Capacitações consideradas existentes no âmbito do
Governo Federal para o desenho das Missões para Bioeconomia no Brasil.
Design, Diana Jungmann.

O Mapeamento das Capacidades Nacionais em Ciência, Tecnologia e Inovação
(CTI) no campo da Bioeconomia4 foi desenvolvido pela consultora Daniella
Fartes, como parte integrante do Projeto Vinculado ao Centro Oportunidades e
Desafios da Bioeconomia (ODBio) contratado pelo CGEE.
O levantamento identifica os agentes atuantes na bioeconomia brasileira
agrupados entre os que pertencem à rede do Ministério de Ciência, Tecnologia,
Inovação (MCTI) e os que não pertencem a esta rede. A Figura 5 mostra as
entidades abrangidas pela pesquisa.
Este levantamento, irá permitir um cruzamento de informações para o
estabelecimento de painéis de capacidades vinculadas às Missões. Estas serão
definidas na próxima etapa do projeto a ser iniciado em setembro, junto com os
stakeholders concentrando-se nas três capacidade destacadas na Figura 6.

4

Mapeamento das Capacidades Nacionais em Ciência, Tecnologia E Inovação (CTI) no campo da
Bioeconomia. Projeto Vinculado ao Centro Oportunidades e Desafios da Bioeconomia (ODBio). CGEE.
Daniella Fartes dos Santos e Silva. Abril de 2020.
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Figura 5. Mapeamento das Capacidades Nacionais em Ciência, Tecnologia e
Inovação (CTI), com destaque para os Atores que atuam no campo da
Bioeconomia Bioeconomia no Brasil. Adaptação, Diana Jungmann.

Figura 6. Capacidade a serem cruzadas com a Missões a serem definidas
pelos stakeholders na próxima fase do projeto. Design, Diana Jungmann.
4.1.

Propostas de Temas Pré-Definidos para Construir as Missões com

os Stakeholders

De acordo com o feedback recebido da equipe do MCTI na área da Bioeconomia
em 21 e 25 de agosto, em relação a apresentação inicial feita pela consultora
Diana Jungmann sobre o framework do trabalho, foi ressaltado que as definições
das Missões para serem validadas com stakeholders, não deveriam ser feitas
neste momento do projeto. Na opinião do Ministério, esta dinâmica,
provavelmente, acarretaria baixa adesão ao trabalho. Para ampliar a chance de
envolvimento desses atores, que são fundamentais no processo de construção
de uma Estratégia de CTI para a Bioeconomia Brasileira, a abordagem indicada
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deveria ser de propor temas pré-definidos para aí sim, se partir para a construção
conjunta das Missões que vão levar a solução do desafio definido para a
Bioeconomia.
Ainda, sobre o feedback do MCTI, é apontado que idealmente o quadro resumo
dos temas pré-definidos para cada Missão poderia também incluir um campo
para se buscar a identificação de stakeholders-chave e das políticas públicas
críticas já existentes relacionadas com cada Missão. O MCTI ressaltou ainda,
que em um momento de contato posterior com esses atores, se incluiria a
dimensão de investimento e fontes de recursos, bem como valores estimados
para fazer face as reais necessidades da viabilização de cada Missão e seus
projetos estruturantes.
Utilizando este importante feedback orientador do MCTI e novo alinhamento com
o CGEE, o trabalho apresentado adiante consiste na proposição de temas
relevantes ligados a capacidade tecnológica para o desenvolvimento e o avanço
da bioeconomia no território brasileiro, norteado pelas vocações e oportunidades
existentes. Estas propostas de temas relevantes servirão de balizadores das
Missões para a próxima etapa do projeto que envolverá oficinas para discussão,
construção coletiva com os stakeholders e posterior validação das Missões
baseados na metodologia POM.
Sendo assim, à título de proposta de temas para as Missões e para projetos
estruturantes, a serem discutido com os stakeholders, foram definidas três
grandes linhas gerais, sendo cada uma delas focada em oportunidades de
grande relevância para o uso sustentável de processos, de recursos biológicos
renováveis e da biodiversidade nacional, por meio de ações integradas da
ciência, do desenvolvimento tecnológico e da geração de bioprodutos e
bionegócios inovadores, capazes de gerar benefícios expressivos para a
segurança hídrica, energética e alimentar das populações no país. São elas:
•

Implantação de biorrefinarias;

•

Desenvolvimento de cadeias produtivas dos biomas terrestre e marinho
da biodiversidade brasileira, e

•

Sustentabilidade do meio ambiente.
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Proposta de Tema para Missão #1
IMPLANTAÇÃO DE BIORREFINARIAS
Uma biorrefinaria é caracterizada por um conceito geral,
integrativo e multifuncional que utiliza a biomassa como fonte
diversificada de matérias-primas para a geração sustentável
de um espectro de diferentes componentes intermediários e
produtos (químicos, materiais, bioenergia), permitindo o maior
e mais completo possível aproveitamento de todos os
componentes da matéria-prima.

Propostas de Temas para Projetos Estruturantes
Tecnologias para Identificação de Novas MatériasPrimas
•

Estudos e levantamentos de espécies animais, vegetais,
microbianas viáveis para serem usadas como fontes de
novas matérias-primas renováveis;

•

Ampliação das atividades de pesquisa e desenvolvimento
(P&D) de tecnologias para utilização de resíduos urbanos
como matéria-prima para bioprodutos;

•

Inovação, modernização e otimização de tecnologias
associadas à métodos de produção, coleta, transporte e
armazenamento de matérias-primas baseadas em
recursos biológicos.

Tecnologias para Processamento de Biomassa
•

Ampliação das atividades de P&D em áreas de fronteira
da biotecnologia (biologia molecular, engenharia
metabólica, melhoramento genéticos etc.) voltadas para
processamento de biomassa;

•

Inovação de processos químicos, termoquímicos, físicoquímicos e enzimáticos para otimização do
processamento de diferentes tipos de biomassas.
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Tecnologias para Geração de Bioprodutos
•

Inovação para desenvolvimento de novos produtos
energéticos (ex. etanol e biodiesel);

•

Inovação para desenvolvimento de novos produtos
bioquímicos (ex. aditivos e intermediários químicos);

•

Inovação para desenvolvimento de novos biomateriais
(ex. plásticos de origem renovável e/ou biodegradáveis0;

•

Inovação para desenvolvimento de novos fármacos,
produtos de higiene e cosméticos de origem biológica e
renovável.

Instalação de Biorrefinarias Rurais
•

Ampliação do número de biorrefinarias instaladas e
operacionais em áreas rurais para ampliação da
capacidade de geração de bioenergia baseado em
resíduos agrícolas/florestais/dejetos

Outras Áreas para Projetos Específicos para Biorrefinarias:
•

Investimento em infraestrutura, P&D e RH,

•

Capacitação profissional nas áreas técnica, administrativa
e de negócios relacionadas a biorrefinaria;

•

Promoção comercial para ampliação e/ou abertura de
novos mercados no Brasil e no exterior
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Proposta de Tema para Missão #2
Desenvolvimento de Cadeias Produtivas para Biomas da
Biodiversidade
O grande valor tangível dos ativos biológicos e biomiméticos
da biodiversidade brasileira, presente em seus diferentes
biomas terrestres (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica, Pampa e Pantanal) e o bioma marítimo, ainda não
foram plenamente revelados, tornando-se uma nova fronteira
de desenvolvimento para a bioeconomia do século 21 no
país. Atividades inovadoras baseadas na ciência, no uso
intensivo de novas tecnologias, capacitação das populações
locais detentoras de valioso conhecimento tradicional
associados ao patrimônio genético nacional terrestre e
aquático, traduzidos em modelos de negócios viáveis e
sustentáveis, tem o potencial de promover o crescimento
socioeconômico para os povos, por meio da criação de
novas oportunidades de trabalho, geração de renda e novos
empreendimentos focados na preservação ambiental e no
uso sustentável, desenvolvimento, produção de bioprodutos
e serviços inovadores de alto valor nos mercados.

Propostas de Temas para Projetos Estruturantes
Desenvolvimento de Cadeias Produtivas na Amazônia
•

Pesquisas científicas e tecnológicas aliadas a
levantamentos e avaliação de espécies animais, vegetais,
microbianas e dos conhecimentos tradicionais a eles
associados pelos seus detentores nas comunidades
locais do bioma da Amazônia para serem usados como
matéria-prima em novas atividades produtivas e
sustentáveis;

•

Estabelecimento e ampliação de novos laboratórios da
floresta com condições de aliar conhecimentos
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tradicionais locais, dados científicos e aparato
tecnológico, inclusive de comunicação para
instrumentalizar as comunidades locais;
•

Desenvolvimento de modelo de transporte fluvial de alta
tecnologia e baixo impacto, adaptado para os desafios
logísticos da Amazônia;

•

Criação de bioindústrias na região Amazônica com
capacidade de desenvolver, produzir, comercializar e
distribuir bioprodutos de maior valor agregado para gerar
novas oportunidades de trabalho, renda e inclusão e
avanço social;

•

Programa de ensino e treinamento específicos voltado à
capacitação das comunidades nas esferas tecnológicas,
de manejo sustentável, bem como administrativas e
empreendedoras, privilegiando o associativismo, capazes
de estruturar e fortalecer os arranjos produtivos gerando
novas oportunidades de negócios com retorno para a
comunidade.

Desenvolvimento de Cadeias Produtivas na Mata
Atlântica
•

Definições de novas e eficientes condições políticas,
regulatórias e de incentivos e investimentos, além do
desenvolvimento e uso da ciência e tecnologias
avançadas para promover a preservação, a mitigação de
danos e riscos socioambientais e que reduzam os custos
por hectare da recuperação da vegetação nativa da
região, uma vez que o território delimitado pelo bioma da
Mata Atlântica abriga mais de 60% da população
brasileira. O uso deste solo, remonta o modelo de
desenvolvimento econômico adotado no país desde o
período colonial, com atividades agrícolas e extrativistas
predatórias, aliada a crescente pressão urbana e
atividades industriais poluentes, com impacto direto na
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redução das áreas de remanescentes florestais nativas
da Mata Atlântica;
•

Fortalecimento e ampliação das pesquisas científicas e
tecnológicas aliadas a levantamentos e avaliação de
espécies animais, vegetais, microbianas e dos
conhecimentos tradicionais das comunidades locais do
bioma da Mata Atlântica, com a intenção de identificação
de novas matérias-primas passíveis de serem usadas em
novas atividades produtivas e sustentáveis;

•

Melhoramento genético e desenvolvimento de
tecnologias de produção de sementes e mudas das
espécies nativas, bem como geração e adaptação de
práticas para o controle de plantas e pragas invasoras de
forma eficaz e de baixo custo;

•

Ampliação de atividades de assistência técnica e
extensão rural para produção sustentável com espécies
florestais nativas deste bioma;

•

Desenvolvimento e apoio às cadeias de produtos e
serviços inovadores que favoreçam o uso econômico
sustentável de espécies florestais nativas madeireiras e
não madeireiras (com destaque para as fibras e frutas,
respectivamente) do bioma da Mata Atlântica, por meio
da criação de bioindústrias com capacidade de
desenvolver, produzir, comercializar e distribuir
bioprodutos de maior valor agregado para gerar novas
oportunidades de trabalho, renda e inclusão e avanço
social na região;

•

Desenho e implantação de programas de ensino e
treinamento específicos para as oportunidades da
bioeconomia, voltado à capacitação das comunidades
locais nas esferas tecnológicas, de manejo sustentável,
bem como administrativas, empreendedoras e
associativistas capazes de gerar novas oportunidades de
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negócios para propiciar retorno socioeconômico e
preservação ambiental para a região.
Desenvolvimento de Cadeias Produtivas na Caatinga
•

Fortalecimento e ampliação de linhas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico para levantamentos e
avaliação de espécies animais, vegetais, microbianas e
dos conhecimentos tradicionais das comunidades locais
do bioma da Caatinga, com a intenção de identificação de
novas matérias-primas passíveis de serem usadas em
novas atividades produtivas sustentáveis;

•

Melhoramento genético de espécies da fauna
(especialmente de caprinos) e da flora, tolerantes aos
estresses salinos e térmicos, identificação e uso das
interações microbiológicas nativas, adição de
condicionadores ao solo, associados a sistemas de
plantio direto, com adubos verdes para viabilizar o
desenvolvimento da região por meio de atividades
agropecuárias e industriais;

•

Melhoria do manejo do rebanho de forma mais eficiente,
com coberturas controladas, aumentando a qualidade do
rebanho e diminuindo as taxas de consanguinidade e
mortalidade.

•

Melhoramento genético e desenvolvimento de
tecnologias de produção de sementes e mudas das
espécies nativas, bem como geração e adaptação de
práticas para o controle de plantas e pragas invasoras de
forma eficaz e de baixo custo;

•

Ampliação de pesquisas e análises do clima,
monitoramento de parâmetros chaves e projeção de
tendências, como forma de subsídios para compreender
essas alterações possibilitando estudos em modelagem
matemática dos sistemas produtivos e simulação de
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cenários para antever os impactos sobre o
desenvolvimento de culturas, bem como a ocorrência de
pragas ou doenças;
•

Desenvolvimento e aplicação de tecnologias para o uso
eficiente dos recursos hídricos, incluindo o
estabelecimento de sistemas de irrigação, captação e
de reuso da água para agricultura e pecuária biossalina;

•

Priorização da geração de produtos florestais não
madeireiros para o desenvolvimento sustentável da
Caatinga, por meio da instalação de bioindústrias com
capacidade de desenvolver, produzir, comercializar e
distribuir bioprodutos inovadores de maior valor agregado
para gerar novas oportunidades de trabalho, renda e
inclusão e avanço social na região;

•

Desenvolvimento e aplicação de tecnologias de
estocagem de alimento e de ração (forragem) para
criação animal;

•

Ampliação de atividades de assistência técnica e
extensão rural para produção sustentável com espécies
florestais nativas do bioma da Caatinga;

•

Desenho e implantação de programas de ensino e
treinamento específicos para as oportunidades da
bioeconomia, voltado à capacitação das comunidades
locais nas esferas tecnológicas, de manejo sustentável,
bem como administrativas, empreendedoras e
associativistas capazes de gerar novas oportunidades de
negócios para propiciar retorno socioeconômico e
preservação ambiental para a região.

Desenvolvimento de Cadeias Produtivas no Pantanal
•

Ampliação de pesquisa científicas nas área de solos
livres de inundação para se obter aumentos na
produtividade das áreas de pastagem sem alteração na
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qualidade do solo ou redução dos estoques de matéria
orgânica para garantir que não haja perdas de carbono
no longo prazo que podem resultar em elevada
degradação ambiental, uma vez que à matéria orgânica
estão associados os maiores reservatórios de nutrientes
e energia nos ecossistemas do Pantanal;
•

Desenvolvimento tecnológico para inovação na cadeia
produtiva da pecuária bovina de corte, chamada de
cadeia da carne ou da proteína para a produção e
processamento de alimentos e bioprodutos de maior valor
agregado, levando em consideração a busca pelo
equilíbrio entre a pressão pelo aumento crescente de
produtividade de alimentos e pela busca da conservação
ambiental;

•

Fortalecimento, profissionalização e modernização dos
empreendimentos, organizados em colônias e federações
estaduais de pesca, quanto aos elos da cadeia produtiva
da pesca de subsistência, da pesca profissional artesanal
e da pesca amadora ou recreativa, para o
desenvolvimento de uma atividade de grande importância
social, econômica e ambiental neste bioma brasileiro,
levando-se em consideração e valorização do
conhecimento ecológico tradicional dos pescadores locais
que vem sendo acumulado e transmitido de pai para filho
ao longo de gerações;

•

Instalação de bioindústrias para o desenvolvimento,
produção e comercialização de novos bioprodutos de alto
valor agregado baseados em novas biomassas oriundas
de espécies da biodiversidade do Pantanal;

•

Ampliação, fortalecimento e aumento da
profissionalização da cadeia de valor do turismo
sustentável de pesca para promover a geração de
riquezas para a região ao mesmo tempo que se amplia a
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conscientização sobre a necessidade de preservação
ambiental pela oportunidade de experienciar in loco a rica
biodiversidade e à fauna abundante e exuberante do
Pantanal;
•

Ampliação de pesquisas de análises do clima para o
monitoramento de parâmetros chaves e projeção de
tendências sobre o balanço hídrico, como forma a gerar
subsídios para prognósticos de mudanças climáticas com
impactos negativos diretos na produção pecuária e sobre
a fauna e a flora do Pantanal;

•

Desenho e implantação de programas de ensino e
treinamento específicos para as oportunidades da
bioeconomia, voltado à capacitação das comunidades
locais nas esferas tecnológicas, de manejo sustentável,
bem como administrativas, empreendedoras e
associativistas capazes de gerar novas oportunidades de
negócios para propiciar retorno socioeconômico e
preservação ambiental para a região.

Desenvolvimento de Cadeias Produtivas no Pampa
•

Fortalecimento e ampliação de linhas de pesquisa,
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico para
levantamentos e avaliação de espécies animais, vegetais,
microbianas e dos conhecimentos tradicionais das
comunidades locais do bioma do Pampa, com a intenção
de identificação de novas matérias-primas passíveis de
serem usadas em atividades produtivas inovadoras e
sustentáveis na região;

•

Avanço da fronteira do agronegócio baseado em
tecnologias de precisão e melhoramento genético para
fortalecer e criar novos bioprodutos de maior valor
agregado oriundos das biomassas das principais
atividades presentes na área rural do Pampa associadas
a pecuária, produção de grãos e cereais;
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•

Fortalecimento, expansão e inovação de cadeias
produtivas de cultivo por plantios de eucalipto e pinus,
para extração de celulose, resina e madeira para
fabricação de móveis, embalagens e desenvolvimento de
novos bioprodutos com essas biomassas;

•

Fomento e geração de novos empreendimentos
agroindustriais sustentáveis de alto valor agregado
baseados na fruticultura, envolvendo principalmente a
produção de pêssegos, citros e uvas viníferas, como
também na matéria prima oriunda da olivicultura com
beneficiamentos próximos aos locais de produção,
estimulando a economia regional;

•

Investimento em tecnologias avançadas para instalação
de plantas para produção de food techs para promover o
desenvolvimento, a produção e comercialização de novos
alimentos de maior valor nutricional e comercial na cadeia
de suprimento do agronegócio;

•

Promover o uso de tecnologia e manejo para garantir o
maior rendimento de carne por unidade de área com
propósito de reduzir as taxas de conversão dos
ambientes naturais no Pampa para outros tipos de
exploração, favorecendo a manutenção de hábitats de
espécies nativas e a conservação dos solos e dos
recursos hídricos;

•

Desenvolvimento e implantação de serviços tecnológicos
para a prevenção e o controle de espécies invasoras no
bioma do Pampa;

•

Ampliar e fortalecer a cadeia do enoturismo na região
para promover a diferenciação e tipificação dos produtos
vinícolas com base no conceito de terroir;

•

Desenvolver tecnologias inovadoras para racionalizar o
uso da água e incrementar a eficiência do uso de energia
para a irrigação, passando pelo aperfeiçoando o
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dimensionamento de equipamentos de irrigação, bem
como modernizando e automatizando os sistemas de
monitoramento e controle;
•

Desenho e implantação de programas de ensino e
treinamento específicos para as oportunidades da
bioeconomia, voltado à capacitação das comunidades
locais nas esferas tecnológicas, de manejo sustentável,
bem como administrativas, empreendedoras e
associativistas capazes de gerar novas oportunidades de
negócios para propiciar retorno socioeconômico e
preservação ambiental para a região.

Desenvolvimento de Cadeias Produtivas no Cerrado
•

Fortalecimento e ampliação de linhas de pesquisa,
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico para
levantamentos e avaliação de espécies animais, vegetais,
microbianas e dos conhecimentos tradicionais das
comunidades locais do bioma do Cerrado, com a
intenção de identificação de novas matérias-primas
passíveis de serem usadas em atividades produtivas
inovadoras e sustentáveis na região;

•

Desenvolvimento e adoção de tecnologias inovadoras
para o uso sustentável e conservação de recursos
hídricos do Cerrado, uma vez ser o bioma que abriga o
berço das nascentes das águas do Brasil,
desempenhando papel essencial na distribuição de
recursos hídricos para oito das 12 grandes regiões
hidrográficas do país;

•

Pesquisa e desenvolvimento de novos bioinsumos,
bioprodutos de valor agregado baseados na extensiva
produção de grãos, notadamente soja, milho, algodão e
café irrigado, com destaque ainda para produção de
carne bovina e açúcar/etanol;

314

•

Desenvolvimento de tecnologia de irrigação sustentáveis
que mitiguem os riscos de redução drástica da oferta
hídrica ao longo do curso d´água, bem como de
contaminação da água superficial e subterrânea do
Cerrado por causa do uso excessivo de fertilizantes,
pesticidas e herbicidas;

•

Ampliação do desenvolvimento e do uso das tecnologias
de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) por
empreendedores rurais, por ser um sistema misto para
produzir, simultaneamente, carne, grãos e madeira,
configurando-se como as mais promissoras para a
agricultura ambientalmente sustentável do Cerrado;

•

Avanço da fronteira do agronegócio baseado em
tecnologias de precisão e melhoramento genético para
fortalecer e criar novos bioprodutos de maior valor
agregado oriundos das biomassas do Cerrado;

•

Desenvolvimento e implantação de serviços tecnológicos
para a prevenção e o controle de espécies invasoras no
bioma do Cerrado;

•

Ampliação, profissionalização e fortalecimento da cadeia
empreendedora do ecoturismo na região do Cerrado;

•

Desenho e implantação de programas de ensino e
treinamento específicos para as oportunidades da
bioeconomia, voltado à capacitação das comunidades
locais nas esferas tecnológicas, de manejo sustentável,
bem como administrativas, empreendedoras e
associativistas capazes de gerar novas oportunidades de
negócios para propiciar retorno socioeconômico e
preservação ambiental para a região.

Desenvolvimento de Cadeias Produtivas do Bioma
Marinho
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•

Fortalecimento e ampliação de linhas de pesquisa,
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico para
levantamentos e avaliação da biodiversidade marinha,
com a intenção de identificação de novas matériasprimas para alimentos, desenvolvimento de bioinsumos e
bioprodutos inovadores que também possam substituir
componentes químicos em diversos setores industriais
passíveis de uso em atividades produtivas inovadoras,
sustentáveis e integradas a negócios viáveis, por meio da
geração de impacto positivo oceano Atlântico;

•

Desenvolvimento de nova soluções de construções
navais, novos materiais, tecnologias e processos
inteligentes usados nas atividades pesqueiras mais
acessíveis e sustentáveis para possibilitar a
modernização da frota pesqueira nacional, tornando-a
mais eficiente, de menor custo operacional e de menor
impacto ambiental;

•

Desenvolvimento e aplicação de tecnologias de
biorremediação dos ambientes costeiros em decorrência,
particularmente, da poluição (urbana, agrícola e
industrial) nas áreas mais próximas aos grandes centros
urbanos;

•

Desenvolvimento, instalação e operação de bioindústrias
inovadoras, modernas e eficientes (cais, fábrica de gelo,
estocagem e beneficiamento do pescado, bem como
adaptadas para o aproveitamento dos resíduos para
possibilitar a geração de produtos de maior valor
agregado e circularidade econômica dos bioinsumos
oriundos da pesca;

•

Pesquisa sobre o real potencial de outras espécies
marinhas serem opções economicamente viáveis para
alimentação e a diversificação sustentável de novos
recursos pesqueiros no Brasil, diminuindo a pesca
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predatória e descontrolada de algumas espécies,
contribuindo também com processo de conscientização
do setor produtivo associado a esta atividade;
•

Ampliação da cadeia produtiva da aquicultura marinha
sustentável para produção de biomassa pela criação de
peixes, mariscos, crustáceos, algas para alimentação e
outras atividades produtivas de maior valor agregado,
como o desenvolvimento de tecnologias avançadas para
a produção de biofertilizantes, bioestimulantes com base
em algas e micro-organismos marinhos;

•

Desenvolvimento de processos tecnológicos por
bioprocessamento escalável, de alta eficiência, redução
de consumo energético, focado em soluções sustentáveis
e inovadoras para indústrias de processamento de vários
bioinsumos marinhos, incluindo produtos sustentáveis
destinados à absorção de qualquer derivado de petróleo
em terra ou no mar para atividades de biorremediação;

•

Desenvolvimento de tecnologias mais eficazes de
monitoramento do clima, temperatura e qualidade da
água do mar e do oceano para prevenção de riscos
ambientais do bioma marinho;

•

Ampliação da eficiência de instrumentos econômicofinanceiros e tributários de apoio ao setor ligado ao longo
de sua cadeia produtiva marinha (captura,
beneficiamento e comercialização);

•

Ampliação, profissionalização e fortalecimento da cadeia
empreendedora do ecoturismo em regiões costeiras
apropriadas;

•

Desenho e implantação de programas de ensino e
treinamento específicos para as oportunidades da
bioeconomia, voltado à capacitação das comunidades
pesqueiras locais, nas esferas tecnológicas, de manejo
sustentável, bem como administrativas, inovadoras,
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empreendedoras e associativistas capazes de gerar
novas oportunidades de negócios para propiciar retorno
socioeconômico e preservação ambiental atividades
dentro do bioma marinho brasileiro.
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Proposta de Tema para Missão #3
SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE
O Brasil estará alinhado com a agenda internacional para o
uso sustentável dos recursos naturais, dos ecossistemas
existentes em seu território e com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, 2016-2030. Esta agenda está
alinhada com os objetivos da bioeconomia, que promove o
avanço das pesquisas científicas, o

desenvolvimento

tecnológico e os negócios em bases ambientalmente
sustentáveis que, por sua vez, fomentam o aumento da
circularidade no aproveitamento de resíduos, além do
desenvolvimento de novos bioinsumos, bioprodutos e
biomateriais gerando

benefícios sociais, econômicos e

ambientais para o país e para o planeta.

Propostas de Temas para Projetos Estruturantes
Preservação do Meio Ambiente
•

Promoção e valoração de serviços ambientais em
propriedades rurais favorecendo a manutenção de
hábitats de espécies nativas e a conservação do solo e
dos recursos hídricos;

•

Produção de sementes e mudas das espécies nativas
dos diferentes biomas brasileiros em larga escala para
promover a conservação da biodiversidade;

•

Conservação da vegetação nativa ao longo de drenagens
e nascentes para promover a conservação de recursos
hídricos, consideradas como áreas de proteção
permanente (APPs)

•

Valorização de produtos florestais renováveis;

•

Ampliação do mercado de carbono;

•

Promoção de educação ambiental no país.
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Mitigação de Danos e Riscos ao Meio Ambiente
•

Promoção de pesquisas e tecnologias para mitigar os
efeitos nocivos ao meio ambiente pela redução na
capacidade de absorção de CO2 da atmosfera devido à
redução nas atividades fotossintéticas e as perdas na
capacidade de retenção da umidade de solos,
aumentando a pressão por novos desmatamentos e
perda de biodiversidade no Cerrado (bioma mais
desmatado do país) e consequente busca de novas
terras para substituir àquelas degradadas.

•

Intensificação da implantação e operação de sistemas
agroflorestais onde se divide espaço com outras espécies
em lavouras mistas, formando as agroflorestas, capazes
de restaurar áreas degradadas e pastagens improdutivas,
gerando renda para o agricultor e restabelecendo boa
parte dos serviços ecossistêmicos que uma floresta
nativa presta para os sistemas hídricos, o clima e a
biodiversidade.

•

Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que
combatam a aceleração do processo de erosão e declínio
da fertilidade do solo e da qualidade da água, para
mitigar o efeito que gera a desertificação;

•

Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de
tratamento de resíduos e efluentes;

•

Ampliação de plantas de reciclagem de plástico e dos
sistemas de logística reversa de embalagens em geral de
produtos não perigosos;

•

Ampliação da separação de resíduos sólidos e coleta
seletiva urbana;

•

Biorremediação de solo e da água,

•

Ampliação do sistema de saneamento básico nas
cidades;
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•

Substituição de embalagens plásticas por materiais
biodegradáveis e recicláveis.
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5. Considerações Finais
A necessidade de se transformar a relação do homem com a natureza se torna
ainda mais evidente diante da crise humanitária causada pela pandemia do
corona vírus ainda em curso na atualidade, demonstrando como um desbalanço
pode constituir uma enorme ameaça à saúde pública global. As alterações
climáticas e a destruição da biodiversidade têm sido responsáveis pela
propagação de graves doenças infeciosas, como a ebola, a gripe aviária, o
MERS-CoV ou o COVID-19. Mais do que nunca, é urgente transicionar para
novos modelos econômicos sustentável que viabilize o futuro do planeta e de
seus ecossistemas.
Na era pós-pandemia, esta resposta, certamente passa pela promoção de
soluções científicas, tecnológicas e empresariais sustentáveis e de baixo
carbono, acelerando a transição para um modelo econômico responsável, capaz
de respeitar e balancear as dimensões humana, do meio ambiente e financeira,
modelo abrigado pelo conceito da bioeconomia.
Neste cenário, o Brasil desempenha papel de vital importância por sua dimensão
territorial,

bem

como

sua

extensa

área

oceânica

que

equivale

a,

aproximadamente, metade da massa continental, que ao todo, abriga sete
biomas e a mais rica biodiversidade do planeta.
Com base nesses ativos renováveis, o Brasil tem a oportunidade de orientar seu
novo ciclo de desenvolvimento para o modelo da bioeconomia, movendo-se de
uma economia de baixo valor agregado e avançando em direção à processos
produtivos ecologicamente circulares e sustentáveis, gerando bioprodutos e
bioprocessos para formar as bases da nova economia requerida pelo planeta
para o Século 21. O esforço passa, inadiavelmente, pela formação e
fortalecimento do ambiente de inovação e bionegócios, baseados no uso
sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais; ampliação e otimização
da capacitação e formação de recursos humanos e infraestrutura de CT&I e na
área ambiental e empreendedora, bem como pelo investimento adequado e
consistente de dimensões compatíveis com o que se busca alcançar com uma
Estratégia Nacional de Bioeconomia. Esta precisa ser capaz oferecer soluções
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práticas e viáveis para se enfrentar as pressões exercidas pelas mudanças
climáticas, o envelhecimento e aumento da população, principalmente nos
centros urbanos, ao mesmo tempo que visa promover a agregação de valor em
novas cadeias produtivas sustentáveis e a ampliação do acesso a novos
mercados para geração de prosperidade e riquezas para a população brasileira.
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5.1.

Próximos Passos

De acordo com o planejamento alinhado entre o CGEE e o MCTI, a próxima
etapa do trabalho envolve a definição e a construção coletiva com os
stakeholders das Missões e dos projetos estruturantes que, após validação, vão
fundamentar a Estratégia Nacional de C,T&I para Bioeconomia. Este trabalho
terá como ponto de partida as sugestões dos temas aqui propostos, e,
certamente, acolherá a inclusão de outros temas considerados estratégicos
pelos stakeholders.
À título de contribuição, abaixo é proposto um questionário com o levamento de
informações-chave dos stakeholders quanto às propostas de Missão e projetos
estruturantes após apresentação dos temas propostos, para avaliar a percepção,
adequação e obter novos insights em áreas talvez não cobertas neste relatório,
mas consideradas relevantes para o trabalho.

PROPOSTA DE MISSÃO
Até o ano X o problema Y sairá da situação A(%) para a
situação B(%)

AVALIAÇÃO DAS CAPACIDADES

PRIORIZAÇÃO DA MISSÃO
Baixa
1

Alta
2

3

4

5
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DESAFIOS DA MISSÃO
•

1

•

2

•

3

QUESTÕES REGULATÓRIAS CHAVES
•

1

•

2

•

3

STAKEHOLDERS CHAVES
•

X

•

Y

•

Z

SUGESTÕES DE PROGRAMAS ESTRUTURANTES
•

1

•

2

•

3
…
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estruturantes orientados por missões

327

Sumário
1. Considerações Gerais ........................................................... 330
2. Contexto – Desenvolvimento sustentável por meio da
bioeconomia ................................................................................ 332
2.1.
Bioeconomia como uma oportunidade de desenvolvimento póspandemia........................................................................................................ 334

3. Políticas Orientadas por Missão ............................................ 336
3.1.
Para além da abordagem setorial: capacidades e capacitações no
âmbito das políticas orientadas por missão ................................................... 340
3.2.

Políticas Orientadas por Missão para a Bioeconomia ...................... 345

4. Construção de um Framework POM para a bioeconomia ..... 348
4.1.
Fase 1 - Referencial teórico, conceito e perspectivas da bioeconomia
brasileira ......................................................................................................... 349
4.1.1.

Conceitos e definições de bioeconomia .................................. 349

4.1.2.

Perspectivas da bioeconomia brasileira .................................. 353

4.2.

Fase 2 – Mapeamento das Capacidades de CTI em bioeconomia .. 366

4.3.
Fase 3 - Formulário colaborativo – Primeiras proposições de desafio e
missões 370
4.4.

Fase 4 - Reuniões do Grupo de Trabalho ODBio ............................ 381

4.4.1.
Exercícios para proposição do desafio societal da
bioeconomia ................................................................................................. 383
4.4.2.

Exercícios para proposição de missões .................................. 385

4.4.3.

Definição dos temas das missões, diretrizes e resultados .... 387

4.5.

Fase 5 - Ciclo de Oficinas ODBio .................................................... 389

5. Subsídios para a estratégia de CTI em bioeconomia ............ 397
6. Linhas de Projetos Estruturantes ........................................... 404
7. Considerações metodológicas sobre os próximos passos ...... 408
8. Considerações finais ............................................................. 415
9. Referências ........................................................................... 416
10. Anexos .................................................................................. 418
10.1.
Anexo 1 – Referências Nacionais e Internacionais sobre estratégias e
planos em bioeconomia. ................................................................................ 418
10.2.

Anexo 2 – Resumo de estratégias em bioeconomia ........................ 420
328

10.3.
Anexo 3 – Roteiro para as entrevistas realizadas para subsidiar o
relatório 428
10.4.

Anexo 4 – Formulário colaborativo POM ......................................... 430

10.5.

Anexo 5 – Metodologia baseada no método de design thinking ...... 445

10.6.

Anexo 6 – Resultados intermediário sobre as sentenças de desafio 446

10.7.
Anexo 7 - Resultados intermediário sobre as missões da
bioeconomia ................................................................................................... 447
10.8.

Anexo 8: Lista de convidados para o Ciclo de Oficinas ODBio ........ 448

10.9.

Anexo 9 – Formulário sobre diretrizes e resultados ......................... 452

10.10.

Anexo 10 – Resultado do exercício “Visão de Futuro” ................. 454

10.11.

Anexo 11 – Glossário do framework POM para a bioeconomia ... 455

329

1. Considerações Gerais
Em 2016 foi lançada a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
(ENCTI) que se propôs a auxiliar na elaboração, condução e monitoramento de
ações em Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) para o país. Foram definidos 12
temas estratégicos, sendo um deles “Biomas e Bioeconomia”. Nessa linha foi
desenvolvido o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação em
Bioeconomia (PACTI Bioeconomia) que tem como objetivo produzir e aplicar
conhecimentos científicos e tecnológicos para a promoção de benefícios sociais,
econômicos e ambientais, preenchendo lacunas de conhecimento essenciais,
fomentando a inovação e provendo condições para a inserção estratégica da
bioeconomia brasileira dentro do cenário global.
Em alinhamento com os objetivos do PACTI foi criado o projeto Oportunidades
e Desafios da Bioeconomia (ODBio), desenvolvido através de uma parceria entre
o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e a Coordenação-Geral de
Ciência para Bioeconomia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
(CGBE/MCTI). O ODBio tem como objetivo subsidiar a implementação de
estratégia de ciência, tecnologia e inovação para promover o desenvolvimento
da bioeconomia nacional no contexto global, compreendendo também a
proposta de modelo de governança e de construção de um observatório /
knowledge hub em bioeconomia.
Este relatório traz os resultados dos subsídios para a estratégia de CTI em
bioeconomia baseados na metodologia de Políticas Orientadas por Missão
(POM). Este produto é resultado de cinco fase de desenvolvimento para a
estruturação do framework POM para a bioeconomia.
Este relatório está dividido em seis capítulos além deste. No capítulo 2 é
apresentada uma contextualização sobre o desenvolvimento sustentável por
meio da bioeconomia. O capítulo 3 apresenta a metodologia de políticas
orientadas por missões enfatizando o método desenvolvido especificamente
para a bioeconomia. O capítulo 4 apresenta os resultados das cinco fases de
desenvolvimento do projeto. O capítulo 5 apresenta o framework POM para a
bioeconomia como resultado final das 5 fases de desenvolvimento. O capítulo 6
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apresenta um levantamento propositivo de linhas de projetos estruturantes a
partir dos resultados do capítulo 5. Por fim, o capítulo 7 discute as próximas
etapas metodológicas e apresenta um modelo de roadmap para os projetos
estruturantes orientados por missões.
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2. Contexto – Desenvolvimento sustentável por meio da
bioeconomia
O início do Século XXI marca uma era sem precedentes de demandas dos
recursos do planeta e da necessidade de conscientização dos dirigentes globais
e da sociedade em geral, sobre as questões associadas às mudanças climáticas
e suas consequências políticas, sociais, econômicas e ambientais. Por
conseguinte, a busca pelo desenvolvimento sustentável representa um dos
maiores desafios da humanidade.
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), a nova fronteira do crescimento econômico mundial está
fortemente baseada nas ciências biológicas (OCDE, 2018). Bioeconomia é o
nome dado a essa revolução inovadora diretamente ligada às invenções, ao
desenvolvimento e a utilização de recursos biológicos nas áreas da saúde
humana, agricultura, pecuária, processos industriais e biotecnologia. Como parte
significante do esforço rumo ao desenvolvimento sustentável, nações nos cinco
continentes, estão investindo profusamente para que a bioeconomia traga
contribuições socioeconômicas e impulsione a sustentabilidade do planeta.
O crescimento das oportunidades da bioeconomia no contexto global está
relacionado com o aumento e envelhecimento da população - em 2050 seremos
9.8 bilhões de habitantes e em 2100 atingiremos 11.2 bilhões de pessoas no
planeta - com o aumento da renda per capita e do poder de compra das pessoas,
com o adensamento populacional nos centros urbanos, dentre outros fatores.
Portanto, é necessário aumentar a escala de fornecimento de bens e serviços
como alimento, energia, água potável, saúde, educação, moradia, mobilidade
urbana, vestimenta, levando em consideração as inevitáveis questões de
sustentabilidade.
Para atender às demandas atuais e futuras, os países já estão sob pressão para
aumentar a produção e distribuição de produtos, obedecendo os parâmetros da
sustentabilidade e, por isso, estabeleceram a bioeconomia como parte integrante
de suas estratégias nacionais, muitas inclusive, já adotando o conceito de
circularidade, necessária a essas grandes transformações.
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É consenso entre as nações com agendas para o desenvolvimento da
bioeconomia, que as soluções inovadoras passam, fundamentalmente, pelo
avanço de diferentes fronteiras de conhecimento, o que requer aporte
substancial de recursos em projetos portadores de futuro e investimento na
formação e retenção de profissionais com currículos adequados aos desafios
atuais, aliados a um grande esforço de comunicação e engajamento da
sociedade para viabilizar a transformação.
Para que essas agendas possam prosperar é essencial dispor de um quadro
político com visão de futuro, comprometido com os avanços necessários em
diferentes áreas. Cada vez mais países precisam hastear a bandeira da
bioeconomia como um símbolo essencial da agenda para o desenvolvimento
sustentável. É preciso convergir esforços e compartilhar resultados em prol da
capacidade da oferta de novos, melhores e mais acessíveis produtos e serviços.
Tratando-se de um processo cada vez mais dinâmico e complexo, espera-se que
as políticas de inovação sejam agora muito mais ambiciosas, abrangentes e
complexas em termos de design, escopo, interação com outras políticas
públicas, instrumentos de implementação, monitoramento e avaliação, do que
políticas que impactam a inovação no sentido estrito.
Em certa medida, espera-se que as políticas de inovação incorporem e sejam
responsáveis

por

grande

parte

das

aspirações

dos

Objetivos

de

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), incluindo o fim da
pobreza e a redução da desigualdade em todas as suas formas ao redor do
mundo, a promoção de sistemas de produção e consumo inclusivos e
sustentáveis e o enfrentamento das mudanças climáticas. Ou seja, mais que
nunca é necessário fazer as perguntas certas para que os desafios possam ser
identificados e então se buscar as respostas e soluções de como usar a ciência,
a tecnologia e a inovação para atender às necessidades sociais, resolver
problemas de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, contribuir para aumentar a
produtividade e competitividade das organizações.
Isso passa por adoção de políticas públicas que fomentem e apoiem o
desenvolvimento científico e tecnológico, acadêmico e empresarial, como
alavancas propulsoras de um futuro próspero, baseado em uma economia
ecologicamente sustentável e inclusiva, com condições de gerar e distribuir
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riquezas de forma mais justa e equitativa para a sociedade se desenvolver e
prosperar.

2.1. Bioeconomia como uma oportunidade de desenvolvimento
pós-pandemia
De acordo com o recente relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), publicado em fevereiro de 2020, apesar de o Brasil já apresentar queda
discreta das expectativas de crescimento do PIB, havia sinalização de que
estava por vir um movimento de recuperação mais amplo e sustentável para
2020 e os anos seguintes. No entanto, em poucos meses, o país passou de um
cenário razoavelmente promissor para o contexto de considerável retração da
economia nacional. Assim como várias outras nações, o Brasil convive, desde
então, com a pandemia trazida pelo COVID-19 e suas implicações sanitárias,
sociais e econômicas, marcando uma crise caracterizada pela confluência de
desafios simultâneos.
O Brasil tem urgência para encontrar novos motores capazes de impulsionar seu
desenvolvimento e enfrentar as restrições estruturais que o tem impedido de se
aproximar de países com economias mais prósperas. Para tanto, diante do
cenário desafiador trazido pela pandemia, mais que nunca, é necessário ser
ousado e assertivo. É necessário desenhar novas estratégias e fazer novas
apostas capazes de promover um salto para alcançar o desenvolvimento
econômico e social no longo prazo. Sem dúvida, esse caminho passa pela
definição e implementação de estratégias inovadoras, inclusivas e sustentáveis
capazes de lidar com desafios societais e ambientais globais e locais, exigindo
profundas mudanças comportamentais e sistêmicas.
O Brasil é um país megadiverso, com abundância de água potável, clima
majoritariamente tropical, com grandes extensões de terras agricultáveis, aliado
a uma base científica e empresarial diversificada e de centros de excelência
tecnológica em vários campos da ciência, com especial destaque para os
agronômicos e biotecnológicos, tendo a real oportunidade de se estabelecer,
competitivamente, em setores estratégicos da bioeconomia. No entanto, ocupar
esse espaço exige planejamento, investimento, execução e coordenação de
esforços coerentes e compatíveis com a dimensão do desafio à nossa frente.
Nesse sentido, a escolha metodológica de “Políticas Orientadas por Missões” é
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uma ferramenta que se mostra apropriada para orientar as fases de construção
dessa oportunidade para o país.
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3. Políticas Orientadas por Missão
As políticas orientadas por missão (POM) podem ser definidas como políticas
públicas sistêmicas que se valem do conhecimento de fronteira para atingir
objetivos específicos (Mazzucato, 2018). Um clássico exemplo da aplicação de
POM é o caso “homem na lua” da NASA, entretanto as missões contemporâneas
visam abordar desafios mais amplos que exigem um compromisso de longo
prazo e soluções tecnológicas e sociais. Kattel e Mazzucato (2018) identificam
três gerações de políticas orientadas à missão, as quais, argumentam,
representam três tipos empíricos diferentes de POM:
•

A primeira geração é representada pelas missões econômicas de
emparelhamento (industrial e tecnológico) dos Estados Unidos e da
Alemanha (final do século XIX e início do século XX). Tais missões foram
posteriormente “emuladas” (Reinert, 2007) em meados do século XX
pelos países do Leste Asiático e da América Latina, com resultados
distintos;

•

A segunda geração são as clássicas missões de defesa, de energia
nuclear e aeroespaciais de meados do século XX, simbolizadas pelos
Projetos Manhattan e Apollo; e

•

A terceira geração é representada pela atual e ainda incipiente rodada de
políticas orientadas por missão para enfrentar os chamados ‘grandes
desafios societais’.

Kattel e Mazzucato (2018), portanto, ampliam a noção de políticas orientadas
por missão, adicionando outro tipo (missões de emparelhamento tecnoindustrial) aos dois tipos de missão propostos por Soete e Arundel (1993), que
os chamam de “Velhas [missões]: defesa, nuclear e aeroespacial” e “Novas
[missões]: tecnologias ambientais”. Os esforços de governos e organizações
transnacionais para atingir modelos de desenvolvimento mais sustentáveis são
exemplos dessas novas missões. Nesses casos, a abordagem POM traz
orientação estratégica para políticas de financiamento e esforços de inovação.
Recentemente, a literatura POM ganhou novas contribuições conceituais
avançadas principalmente pela professora Mariana Mazzucato e sua equipe de
pesquisadores do Instituto de Inovação e Propósito Público (IIPP). Esses
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trabalhos estabelecem uma abordagem setorial para a implantação de políticas
orientadas por missões. Conforme explicam Miedzinski et al. (2019), essa
abordagem diferencia entre três níveis: o nível mais alto corresponde aos amplos
desafios societais; o nível intermediário estabelece potenciais soluções para
problemas concretos e representam as “missões”; e o terceiro nível é formado
pelos setores industriais:
i.

Um desafio é uma área amplamente definida, identificada como urgente
e selecionada como prioritária, seja através de um processo de cima
abaixo (top down), com a priorização estabelecida por meio de lideranças
políticas, por exemplo, seja através de um processo de baixo acima
(bottom up), como resultado de mobilização social. Exemplos incluem
prevenir e mitigar mudanças climáticas, lidar com os desafios associados
ao envelhecimento da população, ou garantir segurança energética.

ii.

As missões são as formas de se enfrentar os desafios ao se estabelecer
problemas específicos a serem solucionados. Miedzinski et al. (2019, p.
3) dão como exemplo “a redução das emissões de carbono em uma
determinada porcentagem durante um período de tempo específico” como
forma de se contribuir à mitigação das mudanças climáticas.

iii.

Os setores industriais são definidos de maneira ampla como “os limites
dentro dos quais as empresas operam, como transporte, saúde ou
energia” (idem).

Há ainda um quarto nível implícito, composto pelo que os autores chamam de
projetos de inovação, associados tanto a missões como a setores específicos. A
Figura 1 ilustra os quatro níveis propostos na abordagem desenvolvida por
Mazzucato (2018).
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Figura 31. Desafios societais, missões, setores e projetos de inovação; e o exemplo do desafio
de se limpar os oceanos Fonte: Miedzinski et al. (2019, p. 4)

Segundo essa abordagem, o desenvolvimento de projetos orientados por
missões em múltiplos setores é o objetivo de uma política orientada a resolução
de desafios societais. As missões “exigem que diferentes setores se reúnam de
novas maneiras: as mudanças climáticas não podem ser combatidas apenas
pelo setor de energia, serão necessárias mudanças no transporte e na nutrição,
bem como em muitas outras áreas” (Miedzinski et al., 2019, p. 3). A abordagem
busca criar sinergias em múltiplos setores para promover inovações sistêmicas,
isto é, a transformação dos sistemas sóciotécnicos (Geels, 2004) – arranjos
institucionais que permitem o uso de tecnologias para desempenhar diferentes
funções societais (como mobilidade, alimentação ou habitação, por exemplo).
Inovações sistêmicas são definidas como “um portfólio de inovações
interdependentes e que se reforçam mutuamente que, juntas, têm o potencial de
transformar sistemas que prestam serviços essenciais às sociedades, como
saúde, alimentação ou mobilidade” (Miedzinski et al., 2019, p. 6). O impacto de
inovações sistêmicas não se deve ao grau de disruptibilidade de uma inovação
tecnológica isolada, mas à interação e sinergia criada por múltiplas inovações,
tecnológicas e não-tecnológicas, incrementais e radicais.
A abordagem de Mazzucato e colegas (Mazzucato 2018; Miedzinski et al., 2019)
defende que as inovações sistêmicas estão ancoradas em múltiplas inovações
setoriais. Entretanto, essa visão parece mais associada a uma perspectiva
338

restrita de um sistema de inovação, centrada na análise das interrelações entre
o subsistema de pesquisa e educação e o subsistema de produção e inovação
(composto pelos setores industriais). Entretanto, mas em linha com o que fora
anteriormente argumentado em Mazzucato e Penna (2016), e conforme se
avançará na próxima seção, uma política orientada por missão requer uma visão
ampliada do sistema nacional de inovação. Nessa linha, entende-se que
inovações sistêmicas estão ancoradas não em setores industriais, mas em
capacidades associadas a diferentes dimensões que compõem um sistema de
inovação (Figura 2): dimensão sociocultural, de políticas públicas, científicotecnológica (base de conhecimento), produtiva (industrial) e econômica
(mercados consumidores e de capitais.

Figura 32. A perspectiva “ampliada” do sistema nacional de inovação. Fonte: Mazzucato e Penna
(2016)

É verdade que a necessidade de se apoiar projetos em múltiplos setores foi uma
marca das missões clássicas como o Projeto Apollo. Mas ao contrário dessas
velhas missões, em que a direção do progresso técnico era definida de cima
abaixo por especialistas, as novas missões societais requerem geração de
consenso para criar legitimidade em torno da política, além de requerer o
fomento à experimentação (Soete e Arundel, 1993). De fato, a diferença crucial
entre as velhas e novas missões é a necessidade de se atentar tanto para a
339

viabilidade técnica (principal foco das velhas missões), como para a viabilidade
econômica (Mazzucato e Penna, 2016). Isso porque a superação dos grandes
desafios societais requer não apenas que se demonstre a viabilidade técnica de
uma certa tecnologia (por exemplo, energia solar), mas que esta se difunda na
economia para substituir velhas tecnologias que estejam causando os próprios
desafios (por exemplo, energia de matriz fóssil). Portanto, as novas políticas
orientadas por missões englobam não apenas instrumentos do lado da oferta
(por exemplo, subvenções para P&D) como também instrumentos do lado da
demanda (como compras públicas ou apoio à demanda privada).

3.1. Para além da abordagem setorial: capacidades e
capacitações no âmbito das políticas orientadas por missão
Para caracterizar cada geração de POM, Kattel e Mazzucato (2018)
desenvolvem a ideia de capacitações dinâmicas no setor público, mesclando o
conceito de ‘capacitações dinâmicas’ das empresas (a partir da literatura
schumpeteriana sobre administração de empresas) com o de ‘capacidades do
estado’ (da literatura weberiana sobre administração pública). O resultado dessa
síntese são as noções de ‘capacitações estatais’, ‘capacitações de política’ e
‘capacitações administrativas’.
A ideia de que as políticas orientadas por missão podem ser diferenciadas em
termos de capacidades foi desenvolvida inicialmente em Mazzucato e Penna
(2016). Com base na análise do programa brasileiro de inovação (‘orientado por
missões’) Inova Empresa, Mazzucato e Penna identificaram seis tipos de
‘capacidades’ (então definidos apenas vagamente) que pareciam necessários
para a consistência interna e a eficácia das políticas orientadas por missões:
capacidade científico-tecnológica; capacidade de demanda; capacidade
produtiva; capacidade do estado; capacidade política; e capacidade técnicoadministrativa. Os autores também argumentaram que três mecanismos
facilitariam a criação de capacidades durante o próprio processo de política
orientada a missões: mecanismos de cooperação, mecanismos de competição
e mecanismos de avaliação e prestação de contas.
De acordo com esses argumentos, a proposição apresentada aqui é que (a)
existem (pelo menos) três tipos empíricos de políticas orientadas por missão
(Kattel e Mazzucato, 2018); e (b) que esses tipos podem ser caracterizados em
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termos de seis pares de capacidades e capacitações (Mazzucato e Penna, 2016;
Kattel e Mazzucato, 2018) que podem, em última instância, ser usados para
caracterizar um processo geral (ideal-típico) de política orientada por missão.
Portanto, é fundamental entender a diferença entre ‘capacidade’ e ‘capacitação’.
Embora existam muitas definições na literatura, propõe-se as seguintes
definições simplificadas:
•

Capacidade representa um estoque de recursos intangíveis e tangíveis,
instituições e suas relações em estruturas, tais como: recursos humanos,
organizações, capital financeiro, ativos de produção, informação e
conhecimento, tecnologias, reputação, legitimidade, boa vontade e outros
tipos de instituições (como leis, normas, organizações informais, regras
de ação, rotinas, processos e procedimentos). Seguindo a teoria da
estruturação de Giddens (1984), pode-se argumentar que recursos,
instituições e estruturas têm uma natureza dupla: tanto restringem quanto
possibilitam a ação, ou seja, facilitam a ação em uma direção, mas
impedem (ou dificultam) a ação em outras direções. Portanto, para ir além
das restrições das capacidades existentes, novos recursos, instituições e
estruturas devem ser criados e mobilizados.

•

Capacitação representa a habilidade de um agente em mobilizar ou usar
esses recursos e estruturas para atingir objetivos específicos; capacitação
dinâmica é a habilidade de atrair ou usar esses recursos em um ambiente
em mutação. Nas palavras de Teece e Pisano (1994, p. 1): “O termo
‘capacitação’ enfatiza o papel principal da gerência estratégica na
adaptação, integração e reconfiguração apropriadas de habilidades,
recursos e competências organizacionais internas e externas em um
ambiente em mutação”.

Segundo essas definições, a quantidade de recursos humanos é um indicador
de capacidade, mas a habilidade desses recursos humanos para executarem
alguma atividade e alcançarem algum objetivo é um indicador de capacitação.
Em outras palavras, a capacitação é um atributo indissociável dos agentes.
Tendo em vista a visão ampla de um sistema de inovação, seis níveis ou
dimensões do par capacidade-capacitação podem ser definidos; os três
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primeiros tendem a estar associados ao setor público, os outros três à sociedade
civil:
•

Capacidade do Estado: os recursos necessários para gerar consenso,
mitigar desacordos e ganhar legitimidade para enfrentar um desafio.
Exemplos de recursos são autoridade legítima, conhecimento sobre o
desafio em foco (suas causas e efeitos) e poder de ação (político e
jurídico), incluindo, portanto, diferentes tipos de instituições formais e
informais.

•

Capacitação de Estado: a habilidade de usar a capacidade estatal para
governar políticas orientadas por missão, gerando consenso, mitigando
desacordos e coordenando ações. Inclui a formulação e promoção da
aceitação de um enquadramento (framing) para o desafio a ser
enfrentado, de modo a garantir legitimidade social e política entre as
partes interessadas – ou, como colocam Painter e Pierre (2005, p. 2): “a
habilidade do estado em mobilizar apoio e consentimento social e
econômico [e político] para a consecução de objetivos públicos. ”

•

Capacidade técnico-administrativa: os recursos necessários para
traduzir o desafio em políticas orientadas por missão e para governar o
processo. O recurso mais importante aqui são os indivíduos que formam
uma burocracia weberiana em uma determinada organização, com suas
habilidades

coletivas,

competências,

inteligência,

aptidões

de

aprendizado e capacidades de absorção. Em conjunto, esses recursos –
organizações e seus indivíduos – formam a estrutura de governança da
POM.
•

Capacitação técnico-administrativa: ser capaz de, por um lado,
formular um diagnóstico do desafio e propor linhas de ação (prognóstico)
e, por outro, efetivamente e o mais eficientemente possível implementar
(governar) essas missões e gerenciar um portfólio de projetos ao longo
do ciclo de política. Observe que essa “capacitação de implementação” é
semelhante ao que Painter e Pierre (2005, p. 2) definem como capacidade
administrativa: “a [habilidade] de gerenciar com eficiência os recursos
humanos e físicos necessários para fornecer os resultados do governo”.
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•

Capacidade de política pública: o conjunto de instrumentos de política
que inclui ferramentas do lado da oferta (finanças e serviços) e
ferramentas do lado da demanda (compras, regulamentação, apoio à
demanda privada), além de ferramentas sistêmicas e horizontais.

•

Capacitação de política pública: seguindo a definição de Painter e
Pierre (2005, p. 2), essa é “a [habilidade] de reunir os recursos
necessários para fazer escolhas coletivas inteligentes e definir
orientações estratégicas para a alocação de recursos escassos”.

•

Capacidade científico-tecnológica: o conjunto de organizações de
ciência e tecnologia, cientistas, pesquisadores e inventores, dados,
conhecimentos, tecnologias, infraestruturas etc., que formam as
estruturas do subsistema de pesquisa e educação de um sistema de
inovação. Duas das estruturas mais fundamentais nessa dimensão são
os paradigmas científico (Kuhn, 2012 [1962]) e tecnológico (Dosi, 1982).

•

Capacitação científico-tecnológica: a habilidade de entender e usar
recursos científicos e tecnológicos para criar novos conhecimentos,
invenções e inovações que, no contexto de políticas orientadas por
missões, podem representar soluções para os desafios abordados.

•

Capacidade produtiva: os setores industriais (agricultura, serviços e
manufatura) da economia e seus recursos, como trabalhadores (e
habilidades), ativos e bens de capital, rotinas e regimes técnicos (Nelson
& Winter, 1982), disponibilidade de caixa, boa vontade corporativa
(corporate goodwill), reputação de marca e outros tipos de propriedades
intelectuais. O conjunto dos setores industriais forma a estrutura e indica
a diversificação produtiva. Outra estrutura relevante é o regime da
indústria (Geels, 2014), definida como o conjunto de instituições
específicas de um setor industrial que mediam percepções e ações das
empresas no setor frente a pressões advindas dos ambientes externos.

•

Capacitação produtiva: esse tipo de capacitação pode ser definido, na
veia da literatura de capacitação dinâmica, como a habilidade ‘ambidestra’
de mobilizar (exploit) recursos e competências produtivas para aproveitar
as oportunidades existentes e melhorar a produtividade e a eficiência
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(‘produzir a mesma coisa da mesma maneira e melhor’) e explorar
(explore) novas oportunidades, adquirindo ou criando novos recursos e
competências para lidar com as incertezas de um ambiente em mudança
(‘produzir coisas novas ou produzir coisas de uma maneira diferente’).
•

Capacidade do mercado: compreende diferentes tipos de mercados,
que podem ser resumidos em duas categorias – os mercados de consumo
(capacidade de demanda) e os mercados financeiros (capacidade
financeira). No caso de mercados consumidores, a capacidade de
mercado está relacionada ao tamanho do mercado, incluindo mercados
intermediários, mercados consumidores finais e mercados (compras)
governamentais em todas as suas segmentações com base no poder de
compra, preferências e grau de sofisticação. No caso de mercados
financeiros, a capacidade refere-se ao tamanho do financiamento (de
curto e longo prazo) disponível para despesas e investimentos
empresarias e para o consumo, aos tipos de agentes e veículos
financeiros e às características do mercado que podem levar à criação de
clássicas falhas de mercado (como seleção adversa e risco moral por
assimetrias de informação).

•

Capacitação de mercado: as capacitações de demanda podem ser
pensadas de duas maneiras; primeiro, enquanto a capacidade de
demanda inclui demanda latente ou insatisfeita, a capacitação de
demanda pode ser vista como a ‘demanda efetiva’ (no sentido
keynesiano) por um determinado produto ou serviço e o seu grau de
difusão na economia; segundo, a capacitação de demanda está
relacionada à habilidades dos consumidores de expressar suas
preferências, traduzi-las em necessidades e realmente usar o que está
sendo consumido. Capacitação financeira é a habilidade de mobilizar
recursos financeiros para promover o desenvolvimento do capital da
economia, seja através do financiamento de investimentos de longo prazo
ou através do financiamento do consumo, por exemplo. Requer um
apetite por risco e habilidades gerenciais para minimizá-los.

Embora conceitualmente possamos associar certas capacidades a uma dada
dimensão, é importante observar que, na realidade, as capacidades de uma
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dimensão podem ser utilizadas por agentes que atuam em diferentes dimensões.
Portanto, na realidade, as capacidades podem se sobrepor e o mesmo agente
pode agir (ou seja, manifestar suas capacitações) em diferentes dimensões,
tornando menos direta a identificação de capacidades / capacitações do que na
teoria.

3.2.

Políticas Orientadas por Missão para a Bioeconomia

Para além da síntese conceitual previamente apresentada, o desenvolvimento
de uma metodologia de programas orientados por missão para a bioeconomia
requer o estabelecimento de definições dos conceitos que balizarão a rotina
metodológica. Esta seção estabelece tais definições, propõe um modelo
conceitual (Figura 3) para o estabelecimento de uma metodologia e apresenta
as novas contribuições ao modelo proposto. Incialmente foram empregadas as
seguintes definições:
•

Desafio societal: Área amplamente definida, identificada como urgente e
selecionada como prioritária.

•

Missão: São imperativos que representam possíveis soluções –
comportamentais, ambientais, tecnológicas, regulatórias e econômicas –
para o desafio. Para a bioeconomia foi verificada a oportunidade de
estabelecer dois níveis de missões, uma ampla, que carrega elementos
comuns a todas as missões subsequentes, e as missões específicas, que
endereçam questões particulares das diferentes áreas da bioeconomia.

•

Capacidades e capacitações: respectivamente, recursos intangíveis e
tangíveis, instituições e suas relações em estruturas; e a habilidade de um
agente em mobilizar ou usar esses recursos e estruturas para atingir
objetivos específicos. Estão associadas às seis dimensões fundamentais
de um sistema de inovação (ver Figura 3): de Estado ou sócio-política e
cultural (SP); técnico-administrativa (TA); de políticas públicas (PP);
científico-tecnológica (CT); produtiva (PD); e de mercado consumidor e
financeiro (MC).

•

Projetos: são iniciativas direcionadas ao comprimento da missão que, ou
se valem de capacidades existentes, explorando a capacitação dos
agentes, ou busca criar novas capacidades e capacitações. Em conjunto,
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formam uma carteira de projetos que permitem a experimentação e o
aprendizado.

Figura 33. Modelo conceitual para o estabelecimento de uma metodologia de programas
orientados por missão.

A Tabela 1 apresenta uma síntese dos processos que ocorrem em cada uma de
seis dimensões – Estatal, técnico-administrativa, políticas públicas, científicotecnológica, produtiva e de mercado – em termos dos tipos de atividades que os
processos englobam, resultados esperados, agentes líderes, e outros agentes
envolvidos.
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Tabela 1. Síntese dos principais processos para formulação e execução de uma política orientada a missões
Dimensão

Processos

Atividades

Resultados

Agentes líderes

Outros agentes relevantes
- Congressistas

Estatal

Legitimando

- Reflexão

- Enquadramento de determinada
área como problema ou
oportunidade

- Comunicação

- Criação de uma visão de futuro

- Debate

- Autoridade legitima do Estado
para agir na área (“licença para
agir”)

- Sociedade civil e suas
- Representantes eleitos organizações, inclusive
democraticamente,
cientistas agindo como
especialmente o chefe
ativistas
da nação e o primeiro
- Mídia/ imprensa
escalão de governo, mas
também congressistas
- Demais agentes
representando seus
interesses

- Plano Estratégico enquadrando a
área em missões específicas
- Coleta e análise de
dados
Técnicoadministrati
va

Planejando

- Diagnóstico
- Benchmarking
- Prognóstico

- Definição de objetivos e metas
(finais e intermediários)
- Identificação das capacidades
existentes e necessárias para
execução das missões

- Instituição/agência
pública agindo como
planejadora

- Partes interessadas

- Instituição/agência
pública agindo como
executora

- Outras
instituições/agências
públicas que implantem

- Especialistas

- Roadmaps de política e
tecnológicos
Políticas
Públicas

Governando

Ciclo completo das
políticas públicas:

Estabelecimento de políticas e
programas:
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- Desenho (ajuste
fino)

- Direcionamento dos instrumentos
para as missões e projetos

- Implantação

- Criação de mecanismos de
cooperação/ competição e de
avaliação e monitoramento

- Monitoramento e
avaliação
- Aprendizagem
- Pesquisa básica
Científicotecnológica

Pesquisando
e
Desenvolven
do

- Definição de carteira de projetos
- Geração e exploração de
conhecimento

- Pesquisa aplicada
- Desenvolvimento
tecnológico
experimental

- Ao final do processo de P&D,
protótipos e pilotos de produtos ou
processos demonstrados em
ambientes de uso

- Inovação
Produtiva

Produzindo

- Produção

políticas complementares
e implícitas

- Oferta de novos produtos ou
serviços (inovações) no mercado

- Cientistas
(pesquisadores)
trabalhando em ICT e
empresas

- Agências reguladoras e
responsáveis pela
definição de normas
- Empresas
técnicas
estabelecidas e startups

- Marketing

Mercado

Financiando
e
Consumindo

- Investidores
(financiadores)

- Financiamento
- Difusão das inovações
- Consumo

- Consumidores

- Investidores
(financiadores)

- Instituições públicas que
demandem inovação

- Consumidores
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4. Construção de um Framework POM para a bioeconomia
Este capítulo apresenta as 5 fases de levantamento de informações para o
desenvolvimento de um framework de políticas orientadas por missão para a
bioeconomia (Figura 4). A Fase 1 tratou do levantamento do referencial teórico, conceito
de bioeconomia e perspectivas da bioeconomia brasileira. Essa etapa foi realizada em
conjunto com a consultoria de Elisa Dezolt. A Fase 2 se referiu ao mapeamento de
capacidades nacionais de CTI em bioeconomia e foi desenvolvida com a consultoria de
Daniella Fartes. A Fase 3, que já endereçou questões específicas da metodologia de
políticas orientadas por missões, foi conduzida com a consultoria de Diana Jungmann da
14 Bisness e a orientação da consultoria do professor Caetano Penna. A Fase 4 foi
desenvolvida junto com o Grupo de Trabalho do ODBio (GT-ODBio) que contou com a
participação de 6 instituições-chaves da bioeconomia e, por fim, a Fase 5 utilizou os
resultados do Ciclo de Oficinas ODBio. Cada uma dessas fases será detalhada, com os
resultados obtidos, nas próximas seções.

Figura 34. 5 fases de levantamento de informações para o desenvolvimento de um framework POM para
a bioeconomia.
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4.1. Fase 1 - Referencial teórico, conceito e perspectivas da
bioeconomia brasileira
As primeiras etapas de levantamento de insumos para a estratégia de CTI em
bioeconomia focaram em revisar a literatura disponível com a finalidade de identificar os
principais elementos necessários para o desenho de uma estratégia em bioeconomia.
Assim foram levantadas referências internacionais e nacionais sobre bioeconomia
(anexo 1) tendo como resultado o relatório intermediário Referencial teórico com
harmonização de conceitos e definições da bioeconomia. Além disso foram
realizadas 21 entrevistas com atores da bioeconomia para levantar informações sobre:
conceito e abrangência da bioeconomia; tomada de decisão; ambiente regulatório;
competitividade internacional; e desafios da bioeconomia. Os resultados acumulados
referente ao levantamento bibliográfico e a consulta aos especialistas deu origem ao
relatório Perspectivas da bioeconomia brasileira com base em inovações
tecnológicas e de mercado, para definição de programas estruturantes e de
missões.
As seções 4.1.1 e 4.1.2 a seguir, apresentam um resumo dos 2 relatórios citados. A
seção 4.1.1 discutirá um dos elementos principais para uma estratégia nacional que é o
conceito de bioeconomia e apresentará a definição adotada no projeto. A seção 4.1.2
apresentará os resultados referentes a consulta a diferentes atores-chaves da sociedade
sobre perspectivas da bioeconomia no Brasil.

4.1.1. Conceitos e definições de bioeconomia
A bioeconomia, termo cunhado na década de 1990 por Juan Enriquez e Rodrigo
Martinez, refere-se ao resultado de uma revolução inovadora na área das ciências
biológicas. Foi definido como os avanços nas ciências biológicas e de biotecnologia que
têm o potencial de transformar diversos processos produtivos industriais, conceito que
se traduziu em o campo econômico que utiliza o conhecimento da biologia para objetivos
industriais e comerciais (Enriquez Cabot and Martinez, 1998). A bioeconomia derivou da
ideia da repercussão econômica do uso da genômica, tendo a biotecnologia como
ferramenta central na agenda.
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Desde então, diversos estudos e diferentes países adaptaram o termo visando a inserção
do conceito em uma agenda mais ampla de desenvolvimento econômico em bases
sustentáveis. Estima-se que mais de 50 países possuam algum tipo de estratégia
relacionada à temas da bioeconomia. No entanto, de acordo com o German Bioeconomy
Council, 15 países têm, de fato, uma política de Estado específica para a bioeconomia,
com o objetivo de orientar suas economias de modo a reduzir o uso de derivados de
material fóssil e demais efeitos negativos ao meio ambiente, adaptando-as para as novas
oportunidades que surgem com pesquisas e inovações, além do progresso da
biotecnologia.
O conceito de bioeconomia tem sido aperfeiçoado, no sentido de abarcar as novas
realidades que se impõem, como o avanço das mudanças climáticas, a necessidade de
garantir a segurança alimentar e energética para a crescente população mundial, a busca
por novos medicamentos, entre outras. Nos dias atuais, a bioeconomia é vista como um
potencial para fornecer novos produtos e processos de modo a conservar os recursos
naturais, limitando seu uso, enquanto garante um futuro próspero para a população
global.
Em 2009, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico propôs que a
bioeconomia pode ser vista como um mundo onde a biotecnologia contribui com uma
parte importante da economia. Essa economia emergente teria abrangência global e
seria guiada pelos princípios do desenvolvimento sustentável (OECD, 2009). De acordo
com o estudo, o uso da biotecnologia tem uma contribuição significativa para a economia
mundial. A bioeconomia envolveria então três elementos chave: utilização do
conhecimento sobre genes e processos celulares para o desenvolvimento de novos
processos e produtos; uso de biomassa como base para a produção sustentável; e a
integração do conhecimento da biotecnologia e sua aplicação entre os setores. Nesse
raciocínio, três setores têm destaque na aplicação da biotecnologia: i) agricultura,
particularmente criação e reprodução de plantas e animais, especialmente para
alimentação; ii) saúde, com avanços cada vez mais rápidos, incluindo medicamentos,
diagnósticos, nutracêuticos, alimentos funcionais; iii) indústria, abrangendo setores de
energia, química, fármacos, higiene pessoal e cosméticos, têxtil, entre outros.
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Poucos anos depois, a Comissão Europeia lançou uma estratégia de bioeconomia,
delimitando o termo como um setor que engloba a produção de recursos biológicos e a
conversão desses recursos e fluxos de resíduos em produtos de valor agregado (ex.
alimentação, rações, energia e produtos baseados no uso dos recursos biológicos)
(Comissão Europeia, 2012). A estratégia visava uma economia inovadora e de baixo
carbono, conciliando atividades produtivas como agricultura e processos industriais
utilizando recursos biológicos renováveis, e a segurança alimentar, assegurando
proteção ao meio ambiente e à biodiversidade. Em 2018, a Estratégia foi atualizada com
o objetivo de abordar os desafios por meio de ações concretas, lançadas em 2019. Essa
nova estratégia buscou maximizar a contribuição da bioeconomia para os países da
União da Europeia, considerando: objetivos do Acordo de Paris para conter as mudanças
climáticas; modernização e fortalecimento da indústria de base; criação de novos
empregos; diminuição da degradação dos ecossistemas; e promoção da economia
circular com base em recursos renováveis.
Desde então vários países têm se mobilizado para construir suas estratégias em
bioeconomia. Em 2012 os Estados-Unidos apresentaram um modelo para o que
chamaram de atividade econômica impulsionada por pesquisa e inovação no campo das
ciências biológicas. Em suma, a bioeconomia teria como base o uso de pesquisa e
inovação em ciências biológicas para criar atividade econômica e benefícios sociais. A
Alemanha lançou em 2010 a Estratégia Nacional para Pesquisa - Bioeconomia e em
2013 publicou a Estratégia para Política Nacional em Bioeconomia. No início de 2020, o
governo alemão atualizou sua Estratégia Nacional para Bioeconomia, tendo como um de
seus objetivos promover o país como uma liderança para a inovação em bioeconomia.
Em 2018, o Reino Unido apresentou sua Estratégia Nacional de Bioeconomia para 2030,
numa construção coletiva entre governo, indústria e a comunidade científica. A estratégia
foi concebida partindo-se do princípio de que uma bioeconomia forte aproveita o poder
da biociência e da biotecnologia, de modo a transformar a forma de abordar os desafios
relacionados à produção de alimentos, químicos e energia, à promoção de saúde e o
cuidado com o meio ambiente, desenvolvendo produtos e processos em uma economia
de baixo carbono. Os países nórdicos também vêm trabalhando há vários anos em
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estratégias de bioeconomia. Em 2015, o Conselho Nórdico de Ministros apresentou o
relatório Desenvolvimento da Bioeconomia Nórdica com o objetivo de fortalecer
crescimento sustentável na área de bioeconomia. Mais informações sobre esses e outros
exemplos de países e instituições com estratégias de bioeconomia podem ser vistos no
anexo 2 deste relatório.
Em 2015, foi realizado o primeiro Global Bioeconomy Summit.

O resultado das

discussões entre os especialistas de mais de 80 países presentes reconhece que as
estratégias de bioeconomia precisarão se adequar às condições e oportunidades
específicas de cada país ou região. O evento também enfatizou a importância da
bioeconomia para o alcance dos seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável, ODS 3 – Saúde e Bem Estar, ODS 6 –
Água e Saneamento, ODS 7 – Energia Limpa e Acessível, ODS 12 – Consumo e
Produção Responsáveis, ODS 13 – Ação contra a Mudança do Clima, ODS 14 – Vida na
Água, ODS 15 – Vida Terrestre.
As estratégias atuais de bieoconomia são desenvolvidas em abordagens muito amplas,
compreendendo questões ambientais e socioeconômicas. Por outro lado, mostram
lacunas comuns, como, por exemplo, uso sustentável da terra, gerenciamento de
recursos hídricos e resíduos sólidos ao longo das cadeias de valor, novas tecnologias e
bioinovações, e até mesmo possíveis competições entre os setores usuários da
biomassa.
Nesse sentido, podemos dizer que a bioeconomia moderna compreende diferentes
setores e indústrias, incluindo aqueles que tem como base os recursos biológicos, como
agricultura, florestas, pesca e aquicultura, e, cada vez mais, aplicações nos setores de
energia, transporte, resíduos, químico e de saúde, além de mitigar impactos ao meio
ambiente e à mudança do clima. É também importante reconhecer que a bioeconomia é
um processo dinâmico e complexo de transformação societal e demanda políticas com
visões de longo prazo. Assim, a definição de bioeconomia empregada pelo ODBio é fruto
de uma construção conjunta entre os eixos de Estratégia de CTI e o eixo do Observatório
/ Knowledge hub em bioeconomia que contou com a consultoria de Joaquim Machado
da Mindwings & Leblon – foi estabelecida como:
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“A bioeconomia compreende toda a atividade econômica derivada de
bioprocessos e bioprodutos que contribui para soluções eficientes no uso
de recursos biológicos - frente aos desafios em alimentação, produtos
químicos, materiais, produção de energia, saúde, serviços ambientais e
proteção ambiental - que promovem a transição para um novo modelo de
desenvolvimento sustentável e de bem-estar da sociedade”. (ODBio,
2020)

4.1.2. Perspectivas da bioeconomia brasileira
Essa seção visa apresentar as visões dos diferentes atores da sociedade sobre
perspectivas da bioeconomia no Brasil, com base nas análises obtidas a partir das
entrevistas conduzidas com partes interessadas, comentários resultantes da Oficina
Knowledge Hub em Bioeconomia, realizada pelo CGEE e MCTI em abril de 2020, além
e manifestações de especialistas expressadas em webinars no período de abril a maio
de 2020.
Para as entrevistas, foram mapeados e selecionados representantes de instituições
diversas, incluindo os vários segmentos da sociedade: governo, instituições de pesquisa,
academia, setor empresarial e sociedade civil. No total, foram feitos 25 convites e
realizadas 21 entrevistas (Tabela 2). As perguntas que serviram de base para as
conversas foram elaboradas e validadas com a equipe do CGEE e buscaram responder
questões relativas à temática da bioeconomia, de modo a subsidiar a proposição de
desafio e missões para o trabalho. As entrevistas foram realizadas entre os dias 18 de
maio e 4 de junho de 2020.
Tabela 2. Lista de instituições entrevistadas
Instituição

Academia

Governo

Pes

Setor

Setor

Sociedad

quis

Produtiv

Produtiv

e Civil

a

o

o

Indústri

Agro

Setor
a
Instituto

de

x

Pesquisa
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Ambiental

da

Amazônia - IPAM
Coalizão

Brasil

x

Clima, Florestas e
Agricultura
Ministério

da

x

Agricultura,
Pecuária

e

Abastecimento

-

MAPA
Ministério

da

x

Ministério do Meio

x

Economia - ME

Ambiente - MMA
Ministério de Minas

x

e Energia - MME
Empresa Brasileira
de

Pesquisa

x

e

Inovação Industrial
- EMBRAPII
Associação

x

Brasileira

das

Indústrias

de

Química

Fina

–

ABIFINA

354

Indústria Brasileira

x

de Árvores – IBÁ
International

x

Chamber

of

Commerce - ICC
Pôle

de

la

x

Bioéconomie - IAR
Confederação
Nacional

x
da

Indústria – CNI
Confederação
Nacional

x
da

Agricultura – CNA
Natura

x

Universidade

X

Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ
Universidade
Estadual
Campinas

X
de
-

UNICAMP
Associação
Brasileira
Bioinovação

x
de
–

ABBI
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L’Oréal

x

Bio Bureau

x

CropLife

x

Soleá Brasil

x

TOTAL

2

4

2

6

4

3

Para a condução das entrevistas, foram utilizadas perguntas norteadoras estruturadas
em cinco blocos abordando: conceito e abrangência da bioeconomia; tomada de decisão;
ambiente regulatório; competitividade internacional; e desafios da bioeconomia. As
perguntas foram readequadas a cada entrevista, de acordo com as respostas oferecidas
pelos entrevistados. Na maior parte dos casos, o entrevistado teve liberdade para tecer
comentários, sempre dentro da temática e considerando o objetivo maior de se conhecer
as visões dos diversos setores e obter insumos para a elaboração de propostas de
missões a serem avaliadas dentro da pertinência e objetivo maior do trabalho. No Anexo
3, encontram-se as perguntas orientadoras utilizadas.
Conceito e abrangência da bioeconomia
Um ponto recorrente na fala dos entrevistados foi que, muito mais do que conceituar a
bioeconomia, é necessário definir seu escopo – ou seja, ter clareza quanto aos
parâmetros que abrangem as atividades consideradas dentro do escopo da
“bioeconomia”. Em outras palavras: “o que está dentro e o que não está”. É consenso
que se trata de uma economia onde as variáveis: inovação, sustentabilidade e recursos
naturais renováveis estão presentes. No entanto, a importância que cada entrevistado
percebe em tais pontos e na própria abrangência da bioeconomia é variada.
De forma resumida, de acordo com a maior parte dos entrevistados, as atividades da
bioeconomia podem ser entendidas como: produção de biomassa – transformação –
geração de produto final de valor econômico. Esses três quesitos são baseados na
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sustentabilidade e na inovação. A partir dessa lógica, incluem-se na bioeconomia:
biocombustíveis, bioquímicos, bioinsumos, enzimas, fármacos e biomateriais em geral
(como produtos de higiene pessoal e cosméticos, têxteis e outros com base em
tecnologia e inovação a partir de recursos biológicos).
Embora a geração de energia a partir de biomassa, inovações em insumos para o
agronegócio e a biotecnologia industrial sejam sempre citadas como atividades da
bioeconomia, há uma tendência em se abrir o escopo para englobar outra visão do que
seria a bioeconomia. Trata-se não somente de atividades produtivas com o uso do
recurso biológico em substituição aos insumos de origem fóssil, mas de uma forma mais
abrangente, que entende essa nova economia como uma forma de aumentar a eficiência
no uso dos recursos naturais, incluindo tecnologias sociais, eficiência no campo, serviços
ambientais e o ecoturismo. Nessa lógica, a geração de valor pela inovação se dá de
formas diferentes, não só pela biotecnologia e buscando valor microeconômico na forma
de inovações de produto, processo e matéria prima, mas também de inovações sociais,
organizacionais, de mercado e modelos de negócio.
A sustentabilidade aqui aparece de forma completa, abrangendo as dimensões social,
ambiental e econômica na mesma proporção. Trata-se não apenas da obtenção de
novos produtos a partir de tecnologias inovadoras, mas do uso de novas tecnologias
para promover maior eficiência na produção com o menor uso de recursos naturais (ex.
água, terra), menor impacto ambiental (menos emissão de CO2 ou maior retenção de
carbono), maior impacto social (manter comunidades no campo, gerar valor aos produtos
das comunidades tradicionais) e impacto econômico (geração de renda e emprego).
Tomada de decisão
Esse bloco de perguntas buscou entender o que leva os atores a trabalhar com
bioeconomia. As questões foram direcionadas principalmente aos setores de pesquisa e
produtivo e objetivaram conhecer a motivação da instituição para investir (recursos
financeiros, humanos, tempo) em atividades com base em recursos biológicos e os
fatores que conduzem à tomada de decisão numa atividade bioeconômica.
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Interessante observar o discurso dos representantes do setor produtivo, que, apesar de
identificar com certa clareza os diversos entraves e dificuldades para trabalhar alinhados
ao escopo da bioeconomia, afirmam que a principal motivação está na própria visão da
instituição em aumentar o uso de matérias primas de fontes renováveis, desenvolver
materiais melhores do que os atualmente disponíveis e trabalhar por uma economia de
baixo carbono. Identificam ainda oportunidades em parcerias com academia e outros
setores para que empresas se sirvam de especialistas para iniciar novos negócios
baseados em recursos biológicos. Os relatos demonstram já haver uma construção de
consciência dentro dessas organizações para avançar e se adequar aos novos
paradigmas do desenvolvimento sustentável, condizentes com os desafios do século 21.
Na mesma linha, a sociedade civil compreende a necessidade de os demais setores
entenderem os riscos ambientais, sociais e econômicos de se manter uma economia
baseada no uso de insumos fósseis e a necessidade de transitarem para um novo
modelo de desenvolvimento. Nesse caso, existe também uma consciência desses atores
sobre os desafios e expectativas positivas quanto às adequações e mudanças dos
setores econômicos a favor de um desenvolvimento sustentável.
A necessidade de valoração foi declarada como elemento crucial nas discussões para a
construção do knowledge hub e mencionada por praticamente todos os entrevistados
durante a construção do presente relatório.
Com relação à disponibilidade de financiamento para pesquisas e desenvolvimento de
produtos da bioeconomia, é geral a percepção de que essa área tende a crescer se
houver financiamento privado. A FINEP foi a única instituição de apoio à pesquisa
mencionada pelos entrevistados do setor produtivo, não sendo considerada
especialmente interessante ou incentivadora. Também foram mencionadas como
oportunidades limitadas para pesquisa em inovação aquelas previstas em regulações
setoriais.
Mesmo financiamentos privados de PD&I em bioeconomia ainda são muito tímidos. As
razões declaradas resumem-se ao fato de tecnologias inovadoras serem de alto custo e
as taxas de juros para financiamento altas e não atrativas para o setor privado. A
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percepção dominante é que investimentos em biotecnologia possuem risco muito
elevado.
Outro ponto levantado por vários entrevistados foi a necessidade de se ter investimentos
encadeados entre a pesquisa (academia) e o desenvolvimento de novos produtos
(empresa). Hoje os centros de pesquisa e tecnologia são pulverizados, sem que,
necessariamente exista uma conexão direta com reais demandas de mercado. A indução
de centros pré-competitivos pelo governo foi apresentada por alguns dos entrevistados
como uma proposta para sanar a lacuna que existe no compartilhamento de risco para
atividades de escalonamento. É fundamental romper a distância das pesquisas
realizadas e trazê-las para a realidade dos negócios. Nesse sentido, a estruturação de
uma política orientada por missões em bioeconomia pode estabelecer tal visão e ação.
Ambiente regulatório
Nesse tópico foi explorado não só o ambiente regulatório, mas todo o ambiente existente
hoje no Brasil que dificultaria ou favoreceria a bioeconomia.
O primeiro ponto a se considerar é o modelo de desenvolvimento que o Brasil quer. Por
suas vantagens comparativas – em termos de recursos naturais em geral – o potencial
do País em se destacar como uma liderança mundial em economia sustentável e de
baixo carbono é enorme. No entanto, além de não existirem diretrizes sobre esse modelo
de desenvolvimento, o ambiente interno atual seria pouco propício para alavancar
investimentos em pesquisa e novos produtos.
O risco regulatório do Brasil foi apontado como entrave para investimentos no país. A
existência de normas diversas que muitas vezes não se conversam, a descontinuidade
de políticas e projetos e a falta de capacitação dos órgãos que implementam e fiscalizam
as normas são os grandes problemas aludidos.
Especificamente, foram citadas dificuldades com as seguintes normas e órgãos
envolvidos na regulação de insumos, processos e produtos baseados em recursos
biológicos:
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i.

Anvisa e normas sanitárias: alto custo de transação, exigência de estudos de
avaliação de risco muitas vezes repetidos, longo tempo de análise, processo de
tomada de decisão moroso, incerto e inflexível.

ii.

INPI: lentidão na análise e concessão de patentes.

iii.

Lei de Inovação (Lei 13.243/16): embora seja um marco importante, a lei não tem
uma proposta que estimule a inovação em uma forma mais ampla e estratégica
para o país, sendo mais operacional; os custos com inovação permanecem altos.

iv.

Lei da Biodiversidade (Lei 13.123 de 2015 e decreto 8.772 de 2016): alto custo de
transação, desconhecimento por parte dos usuários e falta de capacitação do
órgão fiscalizador.

v.

Leilões ainda não adaptados para energia oriunda de biomassa, tal qual ocorre
com os leilões adaptados às fontes eólicas e fotovoltaicas.

vi.

Ambiente regulatório desfavorável para uso de madeira na construção civil.

É oportuno notar que muito pouco se falou nas entrevistas de programas estratégicos
específicos (como o Renovabio e o PACTI, por exemplo) que, de alguma forma,
apresentam diretrizes para a bioeconomia ou incentivos para pesquisa e inovação.
Embora tenham sido levantadas questões negativas relativas ao ambiente regulatório,
esse não foi considerado o grande obstáculo para o avanço da bioeconomia. Muito mais
do que rever ou criar normas nesse momento, identifica-se a necessidade de diminuir a
complexidade em processos legais e regulatórios, como o tempo de análise e liberação
de produtos, a demora de órgãos (em particular a Anvisa) a incorporar mudanças, assim
como a necessidade de haver flexibilidade regulatória para a inovação.
Competitividade internacional
Como esperado, todos entrevistados mencionaram as vantagens comparativas do Brasil
– em termos de biodiversidade e abundância de recursos naturais – como um ativo
estratégico para o País. Também foi citada por muitos entrevistados a percepção
negativa que o Brasil teria hoje, vinda do exterior, relacionada ao descompromisso com
o meio ambiente, em particular pelo aumento do desmatamento na Amazônia. As
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citações fazem referência ao fato de o Brasil ter condições de cumprir acordos
internacionais, como o Acordo de Paris (de acordo com sua National Determined
Contribution (NDC), o Brasil deve reduzir suas emissões em 37% até 2025) e o Protocolo
de Nagoia. Há expectativa por parte dos entrevistados de que, se implementados os
acordos e cumpridas as metas propostas, o Brasil passe a ter outra visibilidade e
credibilidade internacional.
Uma nota interessante refere-se à proposta do International Chamber of Commerce –
ICC, que inclui a bioeconomia como uma das oportunidades para ampliar a integração
do Brasil no comércio global. De acordo com a proposta, apresentada no documento O
Brasil quer Mais, o país tem a chance de promover uma inserção verde de suas
empresas nas cadeias globais de valor e, “com a criação de tecnologias verdes para o
desenvolvimento de produtos com valor agregado cada vez maior, o Brasil terá sucesso
em ampliar a participação do comércio no PIB”. Nesse sentido, o desenho e implantação
de uma política nacional (viável) de bioeconomia poderia ajudar a superar a atual
percepção negativa do País nos fóruns e mercados internacionais.
Outro ponto evidenciado são as barreiras à importação de insumos necessários para
atividades de pesquisa e inovação. Os obstáculos incluem a já citada morosidade e
complexidade de órgãos de controle, como a Anvisa, na liberação de produtos, assim
como os custos dos insumos e equipamentos de ponta. Soma-se a isso a dificuldade em
se criar e manter laboratórios de pesquisas. Os altos custos de transação no Brasil
tornam-se um empecilho para a competitividade internacional do país.
Desafios da bioeconomia
As perguntas desse bloco tiveram como objetivo entender dos participantes, de forma
mais direta, os elementos necessários para o avanço da bioeconomia no Brasil.
Considerando as respostas, foram também sugeridos indicadores que revelariam esse
avanço.
Nota-se pela fala dos entrevistados que deve haver uma crescente tendência de oferta
e demanda no mercado por produtos sustentáveis, considerando a escassez dos
recursos não renováveis. Ao mesmo tempo, apontam-se como desafios a falta de
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mercado atual para produtos da bioeconomia que justifiquem os altos investimentos
necessários.
Também foi explicitada a necessidade de benefícios fiscais e outros estímulos para
atividades sustentáveis. Além disso, foi destacada a necessidade de o Estado atuar
como indutor econômico dessa mudança, criando um ambiente institucional que permita
que as iniciativas voltadas à bioeconomia tenham viabilidade econômica.
Em resumo, foram identificadas as seguintes pré-condições para que políticas orientadas
por missões sejam implementadas:
i.

Ambiente de negócios
Transformar o ambiente de negócios, que de forma geral é desfavorável para novos
negócios no Brasil. No caso de atividades relacionadas à bioeconomia sustentável,
destacam-se: falta de incentivos para produtos sustentáveis; ausência de políticas
favoráveis para a entrada dos produtos no mercado; elevada concorrência de
produtos “verdes” com outros produtos estabelecidos (ex. química verde vs.
petroquímica); e inexistência de mercado para produtos da biotecnologia, que são
mais caros e hoje se restringe a consumidores pioneiros que “compram” o conceito
da bioeconomia.

ii.

Ambiente regulatório
Mais do que o atual ambiente regulatório vigente no país, principalmente no que
concerne os altos custos e a morosidade para a importação e liberação de insumos
para pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, identificou-se a necessidade
de construção de novas políticas que estimulem e regulem atividades da
bioeconomia, como por exemplo a inserção da bioenergia em leilões. O desafio maior
seria diminuir a complexidade de processos nos órgãos de controle e fiscalizadores.
Além disso, seria fundamental harmonizar as exigências, de modo a não haver
sobreposição e dispêndio de tempo e investimentos em estudos e trâmites em geral.

iii.

Visão e estratégias claras para a bioeconomia no Brasil
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Não há uma definição sobre o modelo de desenvolvimento que o Brasil quer e onde
seriam direcionados esforços e investimentos. Há desconfiança considerando, além
da questão de mercado supracitada, a descontinuidade de programas e iniciativas
governamentais e a própria ausência de governança sobre a bioeconomia.
iv.

Valoração das iniciativas em bioeconomia
Ativos da biodiversidade têm custo invisível. É essencial atribuir valor para antever o
potencial dos recursos da biodiversidade para que sejam considerados na tomada de
decisão de pesquisas e novos negócios. Essa é uma questão complexa, a começar
pela incerteza do valor que esses recursos podem agregar aos produtos. Ademais,
externalidades geradas pelas atividades da bioeconomia devem ser consideradas
(ambientais e sociais) e seus benefícios devem ser devidamente e continuamente
comunicados a sociedade.

v.

Ambiente regulatório e infraestrutura para atividades na região Amazônica
Quando se trata de ativos da biodiversidade e de se olhar a bioeconomia como um
modelo de desenvolvimento regional, a Amazônia ganha destaque. No entanto, são
diversos os desafios a serem superados para que esse modelo avance – a começar
pelas relações de trabalho, hoje pouco formalizadas, a falta de infraestrutura e
logística para estabelecimento, por exemplo, de bio-usinas, a escassa conectividade
com redes de alta velocidade de transmissão de dados (problemas de comunicação,
principalmente no interior da região) e as questões fundiárias.

Ainda com base nas entrevistas realizadas, foi possível perceber as oportunidades que
a bioeconomia apresenta para o Brasil. Abaixo, citam-se aquelas presentes em diversas
falas:
•

Novo modelo de desenvolvimento e crescimento do país em bases sustentáveis
e com potencial de geração de produtos e serviços de alto valor agregado;

•

Tendência de mercado mundial demandando produtos e processos sustentáveis,
endereçando os anseios de uma sociedade mais consciente;
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•

Aumento da capacidade de produção de insumos no Brasil, diminuindo a
dependência por produtos importados;

•

Desenvolvimento de novos produtos a partir de fontes renováveis em substituição
a insumos não renováveis e cada vez mais escassos;

•

Possibilidade do Brasil ser alçado a outro patamar de competitividade com
produtos da bioeconomia;

•

Impactos positivos nas cadeias produtivas e na conservação do meio ambiente;

•

Perspectivas para desenvolver materiais e produtos inovadores, mais eficientes e
melhores do que os existentes;

•

Agronegócio, energia e fármacos, como possíveis setores líderes para o avanço
da bioeconomia no Brasil;

•

Desenvolvimento de cadeias produtivas de valor com foco no ecossistema de
empreendedorismo e inovação, incentivando bio-usinas e biorefinarias na região
Amazônica.

Com base na análise das entrevistas e nas falas de especialistas nas palestras que foram
acompanhadas durante o período, e considerando as questões relativas ao desafio e os
critérios de relevância, urgência e legitimidade, são listadas abaixo recomendações que
poderão servir de base para o estabelecimento de políticas, programas e projetos
orientados por missões.
1. Criação de um ambiente competitivo para a bioeconomia: a bioeconomia tem
alto custo. É fundamental prover, de forma continuada e em dimensões
econômicas adequadas, financiamentos viáveis, linhas de crédito específicas e
taxas de juro diferenciadas e atrativas para investimentos privados voltados à
bioeconomia. Deve haver oferta de crédito e capital de risco para toda a cadeia
produtiva, em condições compatíveis com as incertezas e riscos das atividades
da bieoconomia.
2. Estabelecimento de prioridades. Para a priorização das atividades que
receberão atenção inicial para deslanchar a bioeconomia no Brasil, sugere-se a
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realização de uma análise econômica e de cenários das potenciais atividades,
considerando as vantagens e desvantagens de cada uma. Nessa linha, é
imperioso prever fases para que outras atividades da bioeconomia não sejam
abandonadas ou desestimuladas. Também é fundamental considerar a
participação da sociedade e um esforço de comunicação para destacar a
relevância da agenda.
3. Comunicação e visibilidade dos produtos da bioeconomia. Uma marca
(branding) para a bioeconomia brasileira, valorizando os produtos baseados nos
recursos biológicos, poderia ajudar na criação de mercados no Brasil e no exterior.
4. Incentivos fiscais e outros estímulos para atividades sustentáveis: a
concorrência atual entre produtos de base sustentáveis e similares substitutos é
desfavorável. São escassos e específicos ou inexistentes os incentivos para
tecnologias inovadoras ou produtos sustentáveis. Incentivos não fiscais podem
incluir, por exemplo, priorização na análise de produtos pelos órgãos de controle,
no licenciamento ambiental das atividades, entre outros. Incentivos levantados
incluem

também

certificações

e

a

inclusão

dos

critérios

relativos

à

sustentabilidade e origem bioeconômica em compras públicas.
5. Fomentar P&D em bioeconomia e alinhar pesquisas com as demandas do
mercado por novos produtos. A indução de centros de P&D pré-competitivos
com financiamento público não reembolsável pode estimular pesquisas
orientadas para a inovação em bioeconomia.
6. Ampliar e estruturar o diálogo com a sociedade para mostrar os benefícios
da bioeconomia para a sociedade brasileira. Nesse sentido, é crucial pensar
como investidores podem se interessar em atividades da bioeconomia,
reconhecendo seu potencial econômico, social e ambiental, apesar dos riscos,
tempo de desenvolvimento das novas tecnologias, etc.
7. Criar melhores condições regulatórias para pesquisa e desenvolvimento e para
exportação de produto brasileiro de base biológica de mais alto valor agregado.
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8. Disseminar métodos de valoração para os produtos da bioeconomia, para os
produtos da bioeconomia, incluindo seu valor ambiental e social5.
9. Implementar e aperfeiçoar políticas e programas voltados à Bioeconomia já
existentes, como o Renovabio e o Plano Nacional de Bioinsumos, com base em
avaliações detalhadas de seus sucessos e fracassos.
10. Criar capacitações específicas à bioeconomia, visando a formação de uma
sociedade consciente da importância de um novo modelo econômico e que possa
legitimá-lo e, especificamente, a formação de profissionais aptos a trabalhar no
ambiente de negócios da bioeconomia.

4.2. Fase 2 – Mapeamento das Capacidades de CTI em bioeconomia
Para completar o levantamento inicial necessário para aplicação da metodologia de
políticas orientadas por missão, foi realizado um mapeamento das capacidades de CTI
em bioeconomia. Essas capacidades foram levantadas, organizadas e armazenadas
num repositório aberto para possíveis atualizações pela equipe do CGEE e da CGBE.
Os dados levantados foram classificados de três formas. A primeira se referiu a
categorização dos agentes internos e externos à rede MCTI, conforme a Figura 5:

5

Além do que foi constatado nas entrevistas e na Oficina knowledge hub em Bioeconomia realizada em
abril de 2020 no âmbito do Projeto ODBIo, para a concepção desta recomendação utilizou-se sugestão
similar constante no documento Biodiversidade: as oportunidades do uso econômico e sustentável (CNI,
2018) que conclui: “a atribuição de valor para antever o potencial econômico de recursos da
biodiversidade reveste-se de instrumento fundamental e pouco conhecido de apoio para a decisão. Há
particular complexidade na valoração desses recursos, não apenas pela incerteza sobre o valor que
podem agregar ao desenvolvimento dos produtos, mas também pelo fato de que há valor de não uso e
mecanismos de exploração que devem se pautar por técnicas de sustentabilidade”.
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não-MCTI

Academia
Sistema S
Setor Empresarial
Atores de Incubação

Figura 35. Categorização dos agentes internos e externos da rede MCTI

A segunda visou categorizar as relações entre os agentes e a bioeconomia. Foram
utilizados 5 tipos de fluxos: financeiro (bancos e agências de fomento), de conhecimento
(centros de pesquisa e universidades), de material (empresas/centros de pesquisa), de
normas e regras (órgãos técnicos e associações) e de articulação e influência (terceiro
setor, empresas, programas, etc.). Essa categorização se baseou no trabalho de Furtado
et al. (2011), onde foram utilizados os 3 primeiros fluxos para descrever um Sistema
Setorial de Inovação. Para esse trabalho sugere-se uma quarta e quinta categoria. A
quarta seria responsável por descrever as normas e regras para a bioeconomia. Essa
categoria foi pensada para agentes como a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). A quinta se refere as aos agentes que participam da
bioeconomia principalmente através de relações de articulação, como o Conselho
Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP).
As capacidades em bioeconomia foram ainda divididas em 4 macro dimensões, sendo
elas: Matéria-Prima, Processo, Produto e Modelo de Negócio. Essas quatro dimensões
estão inseridas no contexto sociotécnico do Brasil. A dimensão de matéria-prima
representa a identificação, produção, transporte e armazenamento das diferentes
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matérias-primas para a bioeconomia. O processo, engloba o tratamento da matéria
prima, processo de conversão e finalização química, assim como legislação e normas
para esses novos processos. Os produtos englobam materiais energéticos, como
biocombustíveis, e não-energéticos, como fármacos, químicos e bioplásticos. Nessa
dimensão ainda estão inclusos temas como o desempenho, custo, pegada de carbono e
segurança desses produtos. Por fim, a quarta dimensão se refere aos modelos de
negócios e paisagem sócio-técnica dentro da bioeconomia no que tange a criação de
estratégias empresariais para a bioeconomia e seu sistema de inovação. Como mostrado
na Figura 6, essas 4 macro dimensões se interrelacionam, por exemplo, a escolha do
processo é influenciada pelo tipo de matéria-prima utilizada, o modelo de negócio
escolhido depende do tipo e da variedade dos produtos gerados, o tipo de matéria-prima
e o processo utilizado limitam as possibilidades de produtos que podem ser fabricados,
etc.
Essa forma de estruturar a bioeconomia foi desenvolvida pelos professores José Vitor
Bomtempo, Flávia Alves e Fábio Oroski do Grupo de Estudos em bioeconomia (GEBio)
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Figura 36. Quatro macro dimensões da bioeconomia.

Para uma classificação mais específica das capacidades de inovação na bioeconomia,
sugere-se uma divisão dessas 4 macros dimensões em outras categorias conforme
mostradas na Figura 7. A macro dimensão de matéria-prima foi dividida em 4 categorias.
A primeira se refere à capacidade relacionada à identificação e ao estudo de novas
espécies de matérias-primas renováveis (MPR), o que inclui principalmente
368

levantamento de informações sobre a biodiversidade nacional. A segunda se refere ao
estudo de MPRs que já possuem um volume de produção industrial nacional, como canade-açúcar, soja e eucalipto, assim como seus subprodutos. A terceira categoria se refere
à utilização de resíduos urbanos como matéria-prima para a bioeconomia. A criação de
uma categoria à parte para esse tipo de matéria-prima se justifica por apresentar
elementos específicos de geração, tratamento e coleta diferentes dos de origem
biológica. A quarta categoria se refere às competências associadas à métodos de
produção, coleta, transporte e armazenamento de matérias-primas de origem vegetal e
animal da bioeconomia.
A segunda macro dimensão é de processo e foi dividida em 2 categorias. A primeira se
refere às competências voltadas para a biotecnologia, como desenvolvimento de novas
técnicas e micro-organismos e determinação de normas e fiscalização. A segunda se
refere às competências voltadas para o desenvolvimento de processos químicos,
termoquímicos e físico-químicos como transesterificação, gaseificação, pirólise e
combustão, assim como determinação de normas e fiscalização.
A macro dimensão de produto foi dividida em 4 categorias referentes aos tipos dos
produtos. São eles: energéticos, como etanol e biodiesel; químicos biobased, como
aditivos e intermediários químicos; biomateriais, como plásticos de origem renovável
e/ou biodegradáveis; e fármacos de origem renovável.
Por fim, a quarta macro dimensão de modelo de negócios e paisagem sócio- técnica foi
dividida em duas categorias: empresas e sistema de inovação. A primeira categoria trata
da competência interna das empresas em desenvolver estratégias voltadas para a
bioeconomia, isto é, o modelo de negócio propriamente dito. Em segundo lugar tem-se
as competências voltadas para os sistemas de inovação, isto é, o contexto externo às
empresas que moldam suas ações, regras, cultura, nível de conhecimento, etc. Esses
sistemas podem ser setoriais, regionais ou nacionais.
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Figura 37. Divisão das macro-dimensões da bioeconomia

4.3. Fase 3 - Formulário colaborativo – Primeiras proposições de
desafio e missões
Como etapa preparatória para elaborar as proposições de desafio e missões, foi
disponibilizado a um conjunto de atores do ecossistema de inovação da bioeconomia um
formulário colaborativo com proposições iniciais de desafio, temas de missões e linhas
de projetos. É importante assinalar que o formulário foi construído ainda no âmbito de
temas de missões e linhas de projetos. O objetivo dessa etapa foi iniciar um processo de
construção conjunta com o ecossistema da bioeconomia por intermédio da avaliação de
um conjunto de propostas desenvolvidas a partir dos conhecimentos levantados
previamente.
O formulário online foi enviado para 71 especialistas e ficou disponível por 40 dias (28/09
– 06/11). O número total de respondentes foi de 22, considerado satisfatório para uma
amostragem inicial de 71 consultados. A origem dos respondentes foi categorizada em:
(a) empresarial; (b) acadêmica e de pesquisa e (c) e governamental, sendo suas
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participações equivalente a: 37%, 27% e 36%, respectivamente. O formulário completo
encontra-se no anexo 4.
A seguir é apresentado um resumo dos resultados obtidos com a consulta para a
sugestão de temas de missão e linhas de projetos estruturantes (Quadro 1).

Quadro 1. Resultados da consulta via formulário colaborativo
Missão #1
Desenvolvimento e
Implantação de Biorrefinarias

Sugestão de Indicadores / Métricas
▪ número de biorrefinarias;
▪ número de complexos industriais instalados;
▪ capacidade de processamento de biomassa;
▪ capacidade de geração de bioprodutos;
▪ variedade de matérias-primas.
Identificação de Barreiras
▪ ausência de conhecimento ou recursos sobre
tecnologias de processamento, geração de
bioprodutos, desenvolvimento de mão-de-obra
qualificada;
▪ alto custo para desenvolver a bioeconomia no
país;
▪ ausência de política industrial específica,
mecanismos de regulação, formas de
financiamento, e estrutura logística;
▪ dificuldades de comunicação sobre aspectos da
bioeconomia.
Identificação de Stakeholders-chave
▪ setor empresarial e suas associações;
▪ MCTI e outros Ministérios
▪ BNDES
▪ FINEP
▪ ICTs e INTCs

PROJETOS ESTRUTURANTES
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Tecnologias para a
identificação de novas
matérias-primas

Tecnologias para
processamento de biomassa

Tecnologias para geração de
bioprodutos

Instalação de biorrefinarias
rurais
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Missão #2
Desenvolvimento de
Cadeias Produtivas nos
Biomas da Biodiversidade

Sugestão de Indicadores / Métricas
▪ número de cadeias produtivas desenvolvidas;
▪ número de biorrefinarias ou complexos
industriais instalados no Brasil;
▪ capacidade de processamento de
biomassa/aproveitamento da biodiversidade;
▪ volume/valor de bioprodutos;
▪ uso de matéria-prima não convencional;
▪ número de empregos gerados e valor da renda
produzida;
▪ número de indicações geográficas concedidas
pelo INPI nos biomas.
Identificação de Barreiras
▪ ausência de formas de financiamento e
interesse do Estado;
▪ regulação de acesso e uso da biodiversidade;
▪ falta de mapeamento de recursos existentes
(matéria-prima e tecnologias);
▪ falta de infraestrutura para desenvolver
produtos;
▪ falta de educação, comunicação sobre o uso
sustentável da biodiversidade;
▪ ausência de tecnologia de ponta nas cadeias já
existentes;
▪ cultura de aversão ao risco.

Identificação de Stakeholders-chave
▪ setor empresarial e suas associações e
confederações (CNI, CNA), Sebrae;
▪ MCTI e outros Ministérios
▪ BNDES, FINEP, Fundo Amazônia, EMBRAPII
▪ ICTs e INTCs, EMBRAPA,
▪ Comunidades, cooperativas e representantes
de classes locais.
▪ IBGE
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PROJETOS ESTRUTURANTES
Desenvolvimento de Cadeias
Produtivas na Amazônia

Desenvolvimento de Cadeias
Produtivas na Caatinga

Desenvolvimento de Cadeias
Produtivas na Mata Atlântica

Desenvolvimento de Cadeias
Produtivas no Cerrado

Desenvolvimento de Cadeias
Produtivas no Pampa

Desenvolvimento de Cadeias
Produtivas no Pantanal
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Desenvolvimento de Cadeias
Produtivas Marinhas

Missão #3
Estabelecimento do
Programa Brasileiro de
Bioeconomia Circular

Sugestão de Indicadores / Métricas
▪ número de projetos de biorrefinarias;
▪ número de complexos industriais instalados;
▪ capacidade de processamento ou coprocessamento de resíduos
▪ volume/valor de produtos gerados a partir
destes de resíduos;
▪ % de carbono renovável presente no consumo
dos produtos brasileiros;
▪ indicadores socioeconômicos
Identificação de Barreiras
▪ falta de mecanismos de fomento e
financiamento para projetos de bioeconomia
circular;
▪ necessidade de desenvolvimento de CTI no
tema;
▪ falta de interesse político no tema;
▪ compartilhamento do risco com o Estado;
▪ cultura de aversão ao risco;
▪ necessidade de caracterização de resíduos;
▪ falta de infraestrutura para a logística de
resíduos.
▪ desconhecimento do tema;
▪ necessidade de reforma tributária;
▪ necessidade de melhoria do marco regulatório
para a biotecnologia;
▪ falta de valorização do carbono renovável.
Identificação de Stakeholders-chave
▪ setor empresarial e suas associações e
confederações (CNI, CNA);
▪ MCTI e MMA
▪ BNDES, FINEP, BB, CEF, FAPs
▪ ICTs e INTCs
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PROJETOS ESTRUTURANTES
Desenvolvimento de Soluções de
Circularidade dos
Processos Produtivos

Desenvolvimento de Soluções
para Mitigação de Danos e
Recuperação Ambiental

Missão #4
Insumos Estratégicos para o
Desenvolvimento da
Bioeconomia Brasileira

Sugestão de Indicadores / Métricas
▪ volume de bioprodutos gerados;
▪ volume de insumos produzidos;
▪ número de patentes sobre o tema;
▪ volume de repartição de benefícios a partir dos
insumos,
▪ porcentagem do PIB de produtos da
bioeconomia;
▪ número de especialistas em bioeconomia,
▪ componentes vitais importados (como
sementes transgênicas e fertilizantes).
Identificação de Barreiras
▪ marco regulatório desfavorável as necessidade
de CTI,
▪ necessidade de fontes de financiamento;
▪ falta de desenvolvimento de mercados;
▪ falta de capacitação de recursos humanos;
▪ ausência de conhecimento sobre os biomas;
▪ necessidade de integração de projetos das
diferentes regiões;
▪ ajuste do sistema tributário para viabilidade e
competitividade da produção nacional de
insumos estratégicos;
Identificação de Stakeholders-chave
▪ setor empresarial; e suas associações e
confederações (CNI, CNA);
▪ Governo Federal e MCTI;
▪ BNDES, FINEP, CNPq, EMBRAPII.
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▪

ICTs, INTCs, EMBRAPA

PROJETOS ESTRUTURANTES
Desenvolvimento e produção
nacional de insumos biológicos
e de químicos de fontes
renováveis

Desenvolvimento e produção de
equipamentos
e
serviços
especializados para a bioprodução
industrial

Visando ampliar o escopo de possíveis missões e projetos, foram inseridas no formulário
perguntas sobre sugestões de missões assim como possíveis barreiras, stakeholders, e
projetos estruturantes. Abaixo segue as sugestões recebidas.

Missão Sugerida:

Educação, Comunicação

Indicador
Barreiras

▪
▪
▪

número de pessoas capacitadas;
número de pessoas empregadas na área
Investimento em educação

Stakeholders

▪

Não citado

Projetos Estruturantes

▪

Rede de Educação do ensino básico ao superior voltada para
a bioeconomia

Missão Sugerida:

Desenvolvimento do setor de proteínas alternativas no país

Indicador

▪

Barreiras

▪

Em 2030 o Brasil será responsável por 20% da corrente de
comércio exterior de proteínas alternativas no mundo
Marco regulatório desfavorável
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Stakeholders

▪

Embrapa, ABIA

Projetos Estruturantes

▪

Desenvolvimento de marco regulatórios atualizados para
alimentos à base de planta e cultivo celular;
Desenvolvimento de competências de pesquisa nas áreas de
ingredientes e produtos;
Especialização da Zona Franca de Manaus no setor de
ingredientes alimentares (bioeconomia)

▪
▪
Missão Sugerida
Indicador
Barreiras
Stakeholders
Projetos Estruturantes
Missão Sugerida

Marco regulatório para o fortalecimento do uso da
biodiversidade brasileira
▪ Quantidade de novos produtos a partir da biodiversidade
brasileira
▪ Marco regulatório complexo
▪
▪
▪

Institutos de Ciência e Pesquisa (ICTs)
Governo Federal, em especial a Casa Civil
Desenvolvimento de novos produtos a partir da biodiversidade
brasileira

Stakeholders

Garantir a sustentabilidade e emissão negativa de carbono da
bioeconomia brasileira
▪ Emissões de carbono totais resultantes da bioeconomia
Brasileira
▪ Zerar o desmatamento ilegal e as queimadas;
▪ Desenvolver metodologia macro de aferição de emissões
consistente em escala nacional;
▪ Desenvolver e disseminar tecnologias de captura de carbono
via bioeconomia, como BECCS.
▪ MMA, MECON, Embrapa, MCTI, MAPA

Projetos Estruturantes

▪

Indicador
Barreiras

▪
▪
▪
Missão Sugerida
Indicador
Barreiras
Stakeholders

Desenvolver metodologia de aferição de emissões da
bioeconomia brasileira;
Desenvolver e estimular adoção de BECCS. (bioenergia com
captura de carbono);
Zerar emissões por desmatamento ilegal e queimadas;
Pecuária intensificada e de baixo carbono para liberar
pastagens a usos da bioeconomia.

Realizar um programa de indução de fomentos e formação
em bioeconomia
▪ Número de projetos e empreendimento ativos após uma
década;
▪ Recursos financeiros;
▪ Mudança de "mindset";
▪ MCTIC/BNDES/SENAI;
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Projetos Estruturantes

▪

Missão Sugerida

Eletrificação a biocombustíveis

Indicador

▪

Barreiras

▪
▪
▪

Stakeholders

▪

Projetos Estruturantes

▪

Formação de especialistas em estratégias de exploração
sustentável dos biomas brasileiros.

Desenvolvimento nacional de células combustível para
biocombustíveis.
Regulatória (não deve considerar o CO2 do biocombustível
como poluente);
Comunicação (mostrar ao mercado consumidor as vantagens
do biocombustível);
Econômica (montadoras nacionais em esforço com as ICTs,
para o desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil.)
ANFAVEA, MME, BNDES
Financiamento de longo prazo, com fundos não
reembolsáveis, para o desenvolvimento de projetos com fins a
confecção desses novos equipamentos.

Os stakeholders respondentes da consulta online eram representantes da:
•

Casa Civil - Presidência da República

•

Ministério da Economia - ME

•

Ministério de Relações Exteriores – MRE/DEN

•

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

•

Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos,
MS/SCTIE

•

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

•

Financiadora de Estudos e Projetos = FINEP

•

Secretaria Executiva de Ciência Tecnologia e Inovação do Amazonas

•

Confederação Nacional da Indústria - CNI

•

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
- ABIHPEC
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•

Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina - ABIFINA/IPI patentes
Biotecnologia e suas Especialidades

•

Indústria Brasileira de Árvores - IBÁ

•

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

•

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

•

Instituto Nacional do Semiárido - INSA

•

Universidade de São Paulo - USP

•

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

•

Serviço Nacional da Indústria – SENAI/CETIQT

•

Instituto SENAI de Inovação em Biomassa

•

Amazônia 4.0

•

The Good Food Institute - GFI Brasil

Quanto à lista dos stakeholders acima, vale destacar as respostas do formulário
colaborativo recebidas de cinco Ministérios e de duas instituições financeiras-chaves. É
nessa esfera, que serão encontrados os recursos necessários para gerar consenso,
mitigar desacordos e ganhar legitimidade para enfrentar um desafio societal a ser
proposto para a bioeconomia no país, bem como o conjunto de instrumentos de política
que inclui ferramentas do lado da oferta (finanças e serviços) e ferramentas do lado da
demanda (compras, regulamentação, apoio à demanda privada). Na metodologia POM,
tais recursos são denominados “Capacidade do Estado” e de “Capacidade de Política
Pública”, respectivamente. Contar com o feedback de representantes dessa esfera do
governo federal, denota o engajamento desses atores na construção de uma estratégia
de bioeconomia para o país.
Também merece destaque as respostas recebidas dos representantes de instituições
acadêmicas e científicas, bem como de entidades de representação de setores
empresariais ligadas às atividades abrangidas pela bioeconomia. Esse conjunto de
organizações de pesquisa e educação formam o coração do um sistema de inovação e
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a representação dos setores industriais formam a estrutura e indica a diversificação
produtiva existente, respondendo, respectivamente pelas “Capacidades CientíficoTecnológica” e “Produtiva”, essenciais à criação, produção e comercialização de
bioprodutos inovadores e de valor agregado para o mercado da bioeconomia.
É importante dizer que os principais stakeholders listados detêm parte relevante das
capacidades em bioeconomia no país, e puderam fazer contribuições relevantes sobre
as missões quanto a métricas e a identificação de atores essenciais à estratégia de CTI.
Quanto à identificação de barreiras mais frequentes, por exemplo, marcos regulatórios
ineficientes e baixo investimento, as respostas dadas podem indicar projetos
estruturantes que são mais urgentes para geração de capacidades. Conforme
demonstrado nos resultados, houve uma expressiva concordância dos respondentes
quanto aos temas propostos (tanto para as missões quanto para os projetos
estruturantes).
Todo o acervo de respostas fornecidas no âmbito dessa importante etapa do formulário
colaborativo consiste em uma importante base de feedbacks qualificados, que serviu
para balizar as discussões feitas no âmbito do Grupo de Trabalho ODBio (GT-ODBio)
que será apresentado na seção seguinte.

4.4. Fase 4 - Reuniões do Grupo de Trabalho ODBio
A partir dos resultados do formulário colaborativo partiu-se para uma etapa de construção
coletiva junto a um grupo de trabalho convidado com o objetivo de levantar contribuições
e auxiliar no aprimoramento das propostas de desafio e missões da bioeconomia. O
grupo foi criado em outubro de 2020 e contou com a participação de 6 instituições:
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Universidade Federal do
Rio de Janeiro (URFJ) através do Grupo de Estudos em Bioeconomia (GEBio) e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
Foram realizadas 21 reuniões do GT-ODBio, sendo 7 delas durante e após o Ciclo de
Oficinas ODBio (3, 15 e 29 de março de 2021). Esta seção foca nos resultados prévios
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ao Ciclo de Oficinas, isto é, as metodologias desenvolvidas e os resultados que foram
levados para embasar o conteúdo do Ciclo de Oficinas ODBio. A Tabela 3 apresenta os
tópicos abordados nas 21 reuniões do GT-ODBio.
As subseções 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, apresentam as metodologias e resultados para cada
etapa de metodologia de políticas orientadas por missões.

Tabela 3. Reuniões GT-ODBio.
Reunião
1ª

Data
15/10/20

Reuniões GT-ODBio
Tópicos abordados

Apresentação e estágio do projeto. Falas e
apresentações:
• Bruno Nunes
• Marcelo Poppe
•

Diana Jungmann

Metodologia POM
• Apresentação do professor Caetano Penna

2ª

22/10/20

3ª
4ª

06/11/20
13/11/20

5ª

20/11/20

Desafio da Bioeconomia
• Parte 2 do exercício de design thinking –
consolidação da 1ª sentença

6ª

04/12/20

Missões da Bioeconomia

7ª

11/12/20

Missões da Bioeconomia
• Parte 2 do exercício de design thinking –
convergência

9ª

15/01/21

• Resultados do Formulário Colaborativo
Debate aberto sobre desafios e missões

Desafio da Bioeconomia
• Apresentação de retrospectiva do ODBio
•

•
•

Parte 1 do exercício de design thinking - divergência

Perguntas orientadoras para definição das missões
Parte 1 do exercício de design thinking - divergência

Desenho da oficina Projetos Orientados por Missões

Seleção de Missões
• Chegada do GEBio/UFRJ
Debate missões

10ª

22/01/21

Definição da Missão de Bioeconomia e seus eixos
estratégicos
• Chegada do SEBRAE
Debate missão e eixos

11ª

29/01/21

Eixos Estratégicos da Bioeconomia
•

Definição dos 3 eixos
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12ª

05/02/21

Eixos Estratégicos da Bioeconomia

13ª

12/02/21

Eixos Estratégicos da Bioeconomia

•

Definição das áreas temáticas dos eixos

• Versão final do documento de referência
• Metodologia do Ciclo de Oficinas ODBio
Programação do Ciclo de Oficinas ODBio – Dia 1
Contribuições da Oficina do dia 03/03
Programação do Ciclo de Oficinas ODBio – Dia 2
Revisão de conteúdo
Contribuições da Oficina do dia 15/03
Programação do Ciclo de Oficinas ODBio – Dia 3
Revisão de conteúdo

14ª
15ª
16ª

26/02/21
05/03/21
12/03/21

17ª
18ª

19/03/21
26/03/21

19ª

09/04/21

Incorporação das contribuições do Ciclo de Oficinas

20ª

16/04/21

Incorporação das contribuições do Ciclo de Oficinas

21ª

23/04/21

Incorporação das contribuições do Ciclo de Oficinas
• Resultados e ações sugeridas

•
•

Temas das missões
Diretrizes

4.4.1. Exercícios para proposição do desafio societal da bioeconomia
As três primeiras reuniões do GT-ODBio tiveram o objetivo de nivelar os participantes
tanto sobre a metodologia POM quanto sobre os resultados alcançados até aquele
momento. A partir daí foi realizado o primeiro exercício junto ao GT-ODBio que foi o de
definição de um desafio societal da bioeconomia. Dentre os critérios propostos por
Mazzucato (2018), a relevância social parece ser o mais apropriado para a identificação
e seleção de desafio, entretanto o projeto ainda propôs que a seleção fosse
complementada com dois outros critérios: o de urgência e o de legitimidade.
a) A relevância do desafio se refere a aspectos objetivos do problema societal a ser
desenvolvido, ou, no caso da bioeconomia, também das oportunidades a serem
aproveitadas. A definição do grau de relevância do desafio depende em grande
medida do estado da arte do conhecimento científico sobre a questão, e pode se
valer de indicadores – muitas vezes quantitativos – utilizados pela comunidade
científica para caracterizar o desafio.
b) A urgência do desafio se refere ao grau de visibilidade da questão na esfera social
e política, sendo mais um construto social do que um aspecto objetivo. A definição
383

do grau de urgência do desafio se vale de análises de conteúdo de diferentes
fontes, como jornais e revistas, mídias sociais, publicações oficiais de governo
(diários oficiais e registros de discussões no congresso), além de publicações de
representações de classe (indústria e sindicatos).
c) A legitimidade do desafio se refere à existência ou não de um mandato legal para
agir em relação ao desafio nas diferentes esferas governamentais, por exemplo,
federal, estadual, municipal, e mesmo internacional, e inclui, no foco do presente
estudo, atenção para leis e peças normativas específicas à ciência, tecnologia e
inovação.
As etapas anteriores já apresentadas – levantamento bibliográfico, análises dos cenários
nacionais e internacionais de bioeconomia, levantamento de capacidades e formulário
colaborativo – validaram a relevância, urgência e legitimidade sobre a proposição de um
desafio para a bioeconomia nacional. No entanto, a sentença propriamente dita do
desafio, ainda não havia sido formalmente definida pela equipe do ODBio, ainda que 3
proposições tenham sido discutidas. Assim, após etapas de apresentação e discussão
com o GT sobre os resultados obtidos pelo projeto até aquele momento, optou-se por
realizar um exercício baseado na metodologia de design thinking para estabelecer o
desafio da bioeconomia. Esse exercício foi desenvolvido em 4 etapas: 1- Técnica de
brainwriting, 2- Definição de categorias e organização, 3- Técnica do pensamento
construtivo ou “advogado do anjo” e 4 – Convergência a partir de critérios préestabelecidos. As etapas do exercício estão detalhadas no Anexo 5.
A Figura 8 ilustra o processo de convergência e a Figura 9 destaca alguns dos principais
pontos discutidos sobre o desafio durante as reuniões do GT-ODBio. Os resultados
intermediários de sentenças de desafios podem ser verificados no anexo 6. É importante
reforçar que os resultados apresentados nessa seção (4.4) são prévios ao Ciclo de
Oficinas, portanto ainda não se configuram como a versão final proposta por esse
relatório. A propostas final de framework POM para bioeconomia será discutido no
capítulo 5.
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Figura 38. Exercício de estabelecimento de um desafio societal da bioeconomia

Figura 39. Desafio societal da bioeconomia com destaques (preliminar)

4.4.2. Exercícios para proposição de missões
O mesmo exercício realizado para o desafio da bioeconomia foi reproduzido para a
identificação das missões. Tendo agora 2 filtros de seleção, um relacionado às missões
de maneira isolada: potencial da missão em endereçar soluções para o desafio proposto;
e o outro relacionado ao conjunto de missões estabelecido: se o conjunto definido
abrange todas as áreas da bioeconomia. Os resultados intermediários sobre a definição
das missões podem ser verificados no Anexo 7.
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A Figura 40 ilustra o processo de convergência para a definição das missões e a Figura
41 destaca alguns dos principais pontos discutidos sobre a missão ampla e as missões
específicas.

Figura 40. Processo de convergência para a definição das missões

Figura 41. Missão ampla e específicas bioeconomia com destaques (pré-oficina)

Já foi discutido no Cap. 3 que já havia sido identificada a necessidade de uma missão
ampla para bioeconomia como um nível intermediário entre o desafio e as missões, mas
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é conveniente reforçar que a criação desse nível foi o resultado da junção dos elementos
comuns de várias das sentenças de missões levantadas. Considera-se assim, que as
missões específicas estão todas submetidas às condições apresentadas na missão
ampla.

4.4.3. Definição dos temas das missões, diretrizes e resultados
Após definição do desafio e das missões da bioeconomia - elementos básicos para uma
política orientada por missões - a equipe do ODBio e o GT-ODBio verificaram a
necessidade de estabelecer elementos orientadores para as etapas seguintes. Esses
elementos foram divididos em 3 grupos. Em primeiro lugar identificou-se a necessidade
de caracterizar as missões específicas através da definição de temas correlatos. Segue
abaixo os temas propostos (também preliminares) para as missões no GT-ODBio:
Missão 1: Biodiversidade - Promover a utilização sustentável da biodiversidade,
viabilizando cadeias de valor e maximizando os serviços ecossistêmicos
•

Prospecção, mapeamento e caracterização dos recursos biológicos da
biodiversidade;

•

Valoração da biodiversidade e desenvolvimento de cadeias produtivas;

•

Avaliação, monitoramento e remuneração de serviços ecossistêmicos;

•

Desenvolvimento de instrumentos legais para garantir a repartição equitativa de
benefícios.

Missão 2: Biomassa - Promover com base científica e melhoria tecnológica a produção
sustentável de biomassa e de seus resíduos, para a geração de produtos e a agregação
de valor
•

Desenvolvimento de biomassas convencionais e não-convencionais incluindo as
de origem agropecuária, florestal e marinha;

•

Mapeamento e promoção de oportunidades de valorização da biomassa e seus
resíduos;
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•

Desenvolvimento de produtos de origem biológica e serviços tecnológicos para a
produção de biomassa;

•

Priorização de sistemas produtivos com maior eficiência no uso dos recursos
naturais

•

Recuperação de áreas degradadas (agricultura regenerativa);

•

Avaliação, monitoramento e remuneração de serviços ecossistêmicos na
produção de biomassa.

Missão 3: Biomanufatura Industrial: Promover com base científica e evolução tecnológica
novos modelos de produção industrial sustentável.
•

Entendimento dos mecanismos de atuação e de controle dos sistemas biológicos;

•

Desenvolvimento de ferramentas e abordagens de biotecnologia industrial;

•

Desenvolvimento e escalonamento de tecnologias sustentáveis;

•

Integração e implantação de biorrefinarias e unidades industriais de tecnologias
sustentáveis;

•

Integração de cadeias produtivas de bionegócios;

•

Desenvolvimento de produtos de base biológica em substituição aos de origem
fóssil;

•

Desenvolvimento de produtos de base biológica com novas funcionalidades.

Em segundo lugar foi estabelecido um conjunto de diretrizes que visam orientar os
projetos que deverão vir das missões propostas. E por fim foram elencados os resultados
esperados a partir das políticas orientadas por missões. A Figura 42 apresenta a versão
preliminar do framework POM para a bioeconomia definido a partir das reuniões do GTODBio.
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FIGURA 42. FRAMEWORK POM PARA BIOECONOMIA PRELIMINAR

4.5. Fase 5 - Ciclo de Oficinas ODBio
O Ciclo de Oficinas ODBio foi desenhado considerando três momentos: Oficina Desafio
e Missão (03/03/2021), Oficina Projetos Estruturantes (15/03/2021) e Oficina Estratégica
de CTI para Bioeconomia (29/03/2021). O objetivo geral do evento consistiu em elaborar
subsídios para o desenho de proposta de Estratégia de Ciência Tecnologia e
Inovação para a Bioeconomia. Os objetivos específicos foram:
•

Ampliar o conhecimento sobre a metodologia – políticas orientadas por missões
aplicada à bioeconomia;
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•

Conhecer a proposta de Desafio e Missão para o desenvolvimento da
bioeconomia brasileira;

•

Contribuir com propostas para os temas de missões da bioeconomia brasileira;

•

Contribuir com propostas de linhas de ações para as missões da bioeconomia
brasileira;

•

Contribuir com propostas e aprimoramentos de diretrizes e resultados do
framework POM para a bioeconomia

•

Ampliar a interação e a participação dos vários segmentos e setores engajados
na bioeconomia.

Foram convidados 97 atores da bioeconomia (Anexo 8) para o evento, que foi fechado,
tendo participado do ciclo uma média de 65 pessoas por dia. As programações dos 3
dias de oficinas estão apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4. Programações do Ciclo de Oficinas
Oficina 1 – 03/03
Abertura

Programação
Oficina 2 – 15/03
Abertura

Oficina 3 – 29/03
Abertura

Marcelo Marcos Morales,
Secretário de Pesquisa e
Formação Científica/MCTI

Bruno Nunes - MCTI

Bruno Nunes - MCTI

Organização da Oficina

Organização da Oficina

Organização da Oficina

Tatiana Espíndola –
Facilitadora
Apresentação do Projeto
Oportunidades e Desafios
da Bioeconomia (ODBio)

Tatiana Espíndola –
Facilitadora
Apresentação: Missões da
Bioeconomia –
contribuições e próximos
passos.

Tatiana Espíndola –
Facilitadora
Apresentação - Missões e
Ações da Bioeconomia:
contribuições das oficinas

Regina Maria Silvério,
Diretora Centro de Gestão
e Estudos Estratégicos CGEE

Bruno Nunes -MCTI
Marcelo Poppe - CGEE

Daniella Fartes - CGEE
Daniella Fartes - CGEE
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Oficina 1 – 03/03
Apresentação:
Metodologia Políticas
Orientadas por Missões
aplicada à bioeconomia
Diana Jungmann –
14bisness
Apresentação: Desafio e
missão para o
desenvolvimento da
bioeconomia

Programação
Oficina 2 – 15/03
Apresentação: Missões da
Bioeconomia Convergências.

Oficina 3 – 29/03
Missões da Bioeconomia:
linhas de ações
Trabalho em plenária

Prof. José Vitor
Bomtempo – GEBio/UFRJ
Apresentação: Resultados
do Ciclo de Oficinas
Daniella Fartes - CGEE

Daniella Fartes - CGEE

Missões para o
desenvolvimento da
Bioeconomia

Missões para o
desenvolvimento da
bioeconomia

Trabalho em 3 grupos

Trabalho em 3 grupos

Missões para o
desenvolvimento da
bioeconomia

Missões para o
desenvolvimento da
bioeconomia

Socialização em plenária
Orientações para o
próximo encontro e
avaliação

Socialização em plenária
Orientações para o
próximo encontro e
avaliação

Tatiana Espíndola –
Facilitadora
Encerramento

Tatiana Espíndola –
Facilitadora
Encerramento

Regina Silvério – CGEE
Bruno Nunes - MCTI

Bruno Nunes - MCTI

Lançamento: Resumo
Executivo - Diálogo
internacional
Oportunidades e desafios
da Bioeconomia na
América Latina
Marcelo Poppe - CGEE

Visão de Futuro –
Bioeconomia em 2030
Tatiana Espíndola –
Facilitadora
Encerramento

Bruno Nunes - MCTI

No primeiro dia de oficina foram apresentados aos participantes o projeto ODBio, a
metodologia POM e os resultados do framework POM para a bioeconomia. Após as 3
apresentações – das quais tiveram curtas participações dos convidados – foi realizado
uma enquete com duas perguntas sobre o desafio e a missão ampla. Os resultados estão
nas Figura 43 e Figura 44 .
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“Bioeconomia como impulsionador do desenvolvimento e da prosperidade do
Brasil”

Figura 43. Resultado da enquete (desafio)

“Acelerar o uso sustentável e a valorização de recursos de origem biológica na
economia

para

substituição

de

produtos

de

origem

fóssil

e

para

o

desenvolvimento de novos produtos e serviço”

Figura 44. Resultado das enquetes (missão ampla)

Em seguida partiu-se para as atividades em grupos. Os participantes foram divididos em
3 salas, de acordo com as 3 missões específicas. Em cada uma das salas foi
disponibilizado um mural online (Figura 45) com temas pré-definidos a serem abordados,
e a seguinte pergunta orientadora: “Esses temas são os mais relevantes? Alguma
contribuição?”. Um moderador voluntário ficou responsável pelo registro das ideias no
grupo, e para posterior apresentação e discussão em plenária. Além da pergunta
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orientadora, o mural online ainda possuía um espaço para outras contribuições que
pudessem ser acolhidas. O evento ainda contou com um registro gráfico (Figura 46).

FIGURA 45. MURAL - MERAMENTE ILUSTRATIVO – UTILIZADO NAS OFICINAS 1 E 2.

FIGURA 46. REGISTRO GRÁFICO DA OFICINA 1.

No segundo de dia de oficina, foram apresentados os resultados do framework POM para a
bioeconomia já com as contribuições dos participantes. Houve também a participação do
professor José Vitor Bomtempo do Grupo de Estudos em Bioeconomia GEBio da UFRJ numa
apresentação sobre a convergências das missões da bioeconomia. Os debates em grupo foram
novamente realizados agora recebendo contribuições sobre linhas de ações a partir de cada uma
das missões.
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No terceiro e último dia houve mais uma vez uma apresentação dos resultados já com as
contribuições dos dias 1 e 2 de oficina e partiu-se para um exercício em plenária sobre as ações
e temas de missões em bioeconomia. O exercício foi conduzido levando em consideração que
as ações sugeridas seriam associadas ao diagrama Venn da bioeconomia – construído para
enfatizar as áreas de intersecção das missões - e os temas das missões, conforme ilustrado na
Figura 47 e na Figura 48 (novo mural). Durante a oficina ainda foi lançado um formulário com
perguntas sobre as diretrizes e resultados do framework POM para a bioeconomia que ficou
disponibilizado durante 2 dias. O formulário encontra-se no Anexo 9.

FIGURA 47. EXERCÍCIO DE CATEGORIZAÇÃO
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FIGURA 48. MURAL DO EXERCÍCIO EM PLENÁRIA.

Após o exercício, foi apresentado um resumo de todo o ciclo de oficinas e aproveitou-se o
engajamento dos atores da bioeconomia para o lançamento do Resumo Executivo - Diálogo
internacional Oportunidades e desafios da Bioeconomia na América Latina, publicação
gerada a partir de um dos webinares realizado pelo projeto ODBio, com afirmações dos
representantes dos três países: Costa Rica, Uruguai e Brasil, e das três organizações regionais:
BID, CEPAL e IICA, absolutamente convergentes com os resultados do ODBio e do Ciclo de
Oficinas. Como última atividade foi realizado um exercício lúdico com os participantes quando foi
perguntado “Qual post, manchete no jornal ou tuite gostaria de ver publicado sobre bioeconomia
em 2030?”. Os resultados dessa atividade estão no Anexo 10. O último dia de oficina também
contou com um registro gráfico (Figura 49).
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FIGURA 49. REGISTRO GRÁFICO DA OFICINA 3.
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5. Subsídios para a estratégia de CTI em bioeconomia
Como colocado nas 5 seções do capítulo 4, a construção do framework POM para a bioeconomia
contou com o engajamento progressivo de atores-chaves (Figura 50).

FIGURA 50. EVOLUÇÃO DAS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DO FRAMEWORK POM PARA A
BIOECONOMIA

Como resultado foi possível chegar no framework mostrado na Figura 21, na qual se pode
constatar diversos aprimoramentos em relação à Figura 12 após as contribuições do Ciclo de
Oficinas ODBio.
Dentre as principais contribuições pode-se destacar ajustes no desafio societal e na missão
ampla. No desafio foi inserida a palavra “sustentável” e na missão ampla foi inserida a palavra
“processos”. Os textos das missões específicas também foram ajustados de forma a esclarecer
as fronteiras temáticas das missões.
Como descrito na seção 4.5, o Ciclo de Oficinas ODBio contou com um formulário online para o
acolhimento de contribuições específicas sobre as diretrizes e os resultados do framework. A
partir das contribuições recebidas foi possível, juntamente com o GT-ODBio, chegar à versão
final mostrada na Figura 51.
Como complemento ao framework foi verificada a necessidade de um glossário para estabelecer
as definições tanto de dimensões da metodologia POM quanto de termos específicos da
bioeconomia. Esse glossário encontra-se no anexo 11.
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Figura 51. Framework POM para a bioeconomia
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Indo além do framework, o Ciclo de Oficinas ODBio também levantou contribuições sobre os
temas das missões específicas, tendo como resultado final os seguintes temas:
Missão 1: Promover a utilização sustentável da biodiversidade, viabilizando cadeias de
valor e maximizando os serviços ecossistêmicos
a) Prospecção, mapeamento, caracterização e catalogação dos recursos químicos e
biológicos provenientes da biodiversidade, incluindo ações para sua utilização para fins
de desenvolvimento de produtos e serviços;
b) Criação, fortalecimento e gerenciamento de informação e acesso a bancos nacionais de
amostras físicas e de dados de caracterização de natureza química e biológica dos
recursos da biodiversidade;
c) Valoração dos recursos químicos e biológicos provenientes da biodiversidade e, quando
houver, dos conhecimentos tradicionais associados;
d) Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias produtivas baseadas na biodiversidade;
e) Avaliação, monitoramento e remuneração de serviços ecossistêmicos associados à
biodiversidade;
Missão 2: Promover a produção sustentável de biomassa para a geração de produtos de
valor agregado com base na melhoria científica e tecnológica.
a) Desenvolvimento e customização de biomassas (convencionais e não convencionais),
valorizando a produção sustentável, incluindo as de origem agropecuária, florestal e
aquática para a produção de bioprodutos.
b) Caracterização, mapeamento e promoção de oportunidades de aproveitamento integral
e valorização da biomassa e seus resíduos, a identificação de aspectos tecnológicos e
não tecnológicos envolvidos, incluindo a exploração das novas tendências de consumo;
c) Desenvolvimento de biomoléculas, produtos de origem biológica e serviços tecnológicos
para a produção de biomassa;
d) Priorização de sistemas produtivos com maior eficiência no uso sustentável dos recursos
naturais;
e) Promoção da recuperação de áreas degradadas para atividades bioeconômicas;
f) Avaliação, monitoramento contínuo e política de remuneração de serviços
ecossistêmicos na produção de biomassa;
g) Desenvolvimento de informação, conhecimento e tecnologia para a adaptação e
mitigação dos efeitos da mudança do clima nos sistemas produtivos, considerando
aspectos como defesa zoofitossanitária e a garantia das seguranças hídrica, energética
alimentar.
Missão 3: Desenvolver tecnologias, processos, produtos e serviços para uma indústria
sustentável, utilizando a biomassa e os recursos biológicos e químicos da biodiversidade
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a) Desenvolvimento e escalonamento de rotas tecnológicas sustentáveis para fins
industriais e, quando apropriado, incluindo ativos da biodiversidade;
b) Integração e implantação de biorrefinarias e unidades industriais de tecnologias
sustentáveis;
c) Desenvolvimento de ferramentas e abordagens inovadoras para biotecnologia industrial;
d) Desenvolvimento de produtos de base biológica em substituição aos de origem fóssil,
sintética e com novas funcionalidades;
e) Integração de cadeias produtivas;
f) Avaliação de sustentabilidade das tecnologias, produtos, processos de toda a cadeia
produtiva.
Como descrito na seção 4.5, no segundo e terceiro dia do Ciclo de Oficinas ODBio foi possível
levantar junto aos participantes um conjunto de ações vistas como necessárias para o
atingimento das missões específicas propostas. Esse conjunto amplo de ações passou por 2
processos de categorização, o primeiro foi em relação à área do diagrama Venn da bioeconomia
e o segundo foi em relação aos temas das missões específicas. Esses resultados podem ser
vistos na Tabela 5.
Tabela 5. Ações sugeridas no Ciclo de Oficinas ODBio
Ação
Desenvolver hubs para mapeamento e prospecção de
produtos/recursos químicos e biológicos da
biodiversidade, em alinhamento com as comunidades
locais (cooperativas, universidades, etc);
Desenvolver, integrar e manter bancos de dados das
moléculas da biodiversidade brasileira;
Desenvolver escritórios e modelos de gestão de
transferência tecnológica para as comunidades
tradicionais;
Criar, atualizar e manter os bancos de germoplasma,
bem como as coleções de microrganismos;
Desenvolver capacidades locais na geração e
compartilhamento de conhecimentos/tecnologias
voltados aos sistemas produtivos da biodiversidade.
Promover a conservação in situ, on farm e ex situ da
biodiversidade e dos recursos genéticos associados; a
prospecção, coleta, catalogação, caracterização,
informatização e disponibilização de bancos de dados; e
a criação, atualização e manutenção de coleções
biológicas e bancos de germoplasma de espécies
animais, vegetais e microrganismos
Fazer a gestão da informação, análise de dados,
modelagem de dados e aplicação ferramentas de
aprendizagem de máquinas em dados biológicos.

Área do
Diagrama
M1

Relacionada Data
ao tema:
1a
15/03

M1

1b

15/03

M1

1d

15/03

M1

1b

15/03

M1

1d

15/03

M1

1a, 1b, 1c

29/03

M1

1b

29/03
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Ação
Estruturar coleções rastreadas de amostras químicas da
biodiversidade para prospecção e disponibilizá-las para
tal.
Desenvolver um banco de dados de comunidades
tradicionais provedoras de RG e CTA.
Desenvolver capacidades locais na geração e
compartilhamento de conhecimentos/tecnologias
voltados aos sistemas produtivos da biodiversidade
Estabelecer protocolos para produção cultivada
sustentável;
Estabelecer e integrar modelos de remuneração e/ou
incentivos fiscais para recuperação de áreas
degradadas na geração de produtos da bioeconomia;
Desenvolver ferramentas para desenvolvimento de
agricultura de baixo carbono
Desenvolver tecnologias para obtenção de açúcares
fermentescíveis a partir de biomassas brasileiras;
Desenvolver tecnologias voltadas para inovação em
alimentos do futuro;
Desenvolver tecnologias voltadas para inovação em
químicos de base biológica renovável;
Desenvolver materiais avançados de carbono a partir da
biomassa;
Obter biomateriais a partir da biomassa para
substituição de produtos de origem fóssil.
Utilizar integralmente a biomassa e os seus resíduos
para a geração de produtos de valor agregado
Desenvolvimento de insumos, demais moléculas e
produtos obtidos a partir de fermentação.
Desenvolver tecnologias para obtenção de produtos a
partir da biomassa de base biológica de recursos
genéticos brasileiros
Desenvolver tecnologias para obtenção de açucares
fermentescíveis a partir de biomassa brasileira
Criar hubs de P&D que façam escalonamento de
tecnologias para redução de riscos na transferência de
tecnologia para o setor produtivo
Criar mecanismos de geração de renda ao produtor
rural, através de serviços ecossistêmicos, para estimular
a preservação das reservas obrigatórias;
Mapear as capacidades técnico-científicas nas cadeias
produtivas regionais para compreender os limites
naturais e desenvolver protocolos de manejos
(tecnologias sociais);
Desenvolver programas que compatibilizem a
exploração da biodiversidade, seu acesso e suas
aplicações para a produção de biomassa;

Área do
Diagrama
M1

Relacionada Data
ao tema:
1a, 1b
29/03

M1

1b

29/03

M1

1c, 1d

29/03

M2

2g

15/03

M2

2e

15/03

M2

2d, 2g

29/03

M3

15/03

M3

3c, 3a, 3c,
3e, 3f
3c

M3

3c, 3a, 3e, 3f 15/03

M3

3f, 3c,3e

15/03

M3

3e

15/03

M3

3e, 3f, 3a, 3c 15/03

M3

3a, 3d, 3e

29/03

M3

3d

29/03

M3

3a, 3d, 3e

29/03

M3

3a, 3b

29/03

M1-M2

1e 2f

15/03

M1-M2

1d e 2g

15/03

M1-M2

1c e 2c

15/03

15/03
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Ação
Estabelecer protocolos para produção extrativista
sustentável.
Mapear e sistematizar as informações sobre as cadeias
produtivas de bioinsumos e bioprodutos em diferentes
biomas;
Empregar conceitos e métodos que permitem superar
os limites de políticas públicas associadas à produção e
uso industrial da biomassa
Viabilizar mecanismos de precificação de carbono além
dos biocombustíveis;
Realizar mapeamento georreferenciado das matérias
primas, da cadeia produtiva e de seus resíduos.
Mapear ecossistemas nas diferentes dimensões
ilustrativas de recortes ecossistêmicos para
mapeamento - 1- Serviços 2- Biomassas 3- Informação.
Entender os elementos que compões os ecossistemas
melhora a assertividade das ações
Mapear as necessidades tecnológicas para as diferentes
fases
da
cadeia
produtiva
dos
ativos
da
sociobiodiversidade;
Prospectar enzimas e microrganismos de microbiomas
brasileiros no nível populacional e molecular;
Desenvolver plataformas biológicas para obtenção de
açúcares avançados;
Descobrir e desenvolver enzimas e micro-organismos
para fins industriais;
Criar infraestruturas (robotizada + ciências de dados)
para o desenvolvimento de microrganismos (plantas?
Insetos?) geneticamente (ou melhoramento)
modificados no país;
Padronizar métricas de sustentabilidade;
Mapear, monitorar e desenvolver técnicas para medir a
estabilidade dos recursos utilizados como insumos da
bioeconomia;
Aprimorar e desenvolver técnicas para a certificação de
sustentabilidade de produtos da bioeconomia.
Mapear as capacidades técnico-científicas nas cadeias
produtivas regionais para compreender os limites
naturais e desenvolver protocolos de manejos
(tecnologias sociais);
Desenvolver programas que compatibilizem a
exploração da biodiversidade, seu acesso e suas
aplicações para a produção de biomassa
Criar mecanismos de geração de renda ao produtor
rural, através de serviços ecossistêmicos, para estimular
a preservação das reservas obrigatórias

Área do
Diagrama
M1-M2

Relacionada Data
ao tema:
1c, 1d e 2g
15/03

M2-M3

2c, 3e, e 3f,
3g

15/03

M2-M3

2g e 3c

15/03

M2-M3

2g e 3h

15/03

M2-M3

15/03

M2

2b, 3c e 3g,
3h
2b, 3e

M3-M1

1d e 3c

15/03

M3-M1

1a, 3a, 3e e
3f
1c, 2b e 3a,
3c, 3e, 3f
1a, 2b e 3a
3E, 3F
1a, 1b, 2b e
3c, 3a, 3b,
3e, 3f

15/03

M1-M2M3
M1-M2M3

3h.

15/03

1a, 3c

15/03

M1-M2M3
M1-M2M3

3h

15/03

1d e 2g

29/03

M1-M2M3

1c e 2c

29/03

M1-M2M3

1e 2f

29/03

M1-M2M3
M1-M2M3
M1-M2M3

29/03

15/03
15/03
15/03
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Ação
Estabelecer protocolos para produção extrativista
sustentável
Criar infraestruturas para programas de melhoramento
Criar um ambiente propício para proteção de insumos
provenientes da bioeconomia
Mapear as infraestruturas necessárias para cada tipo de
bioeconomia (um recorte considerando diferentes perfis
socioeconômicos)
Construir o conhecimento em conjunto (comunidades
tradicionais e empresas/academia), tendo como
premissa uma troca que reconhece o valor dos saberes
da comunidade local
Incentivar (Estímulos) e estabelecer tributos ecológicos
nas cadeias produtivas
Criar um sistema que disponibilize recursos financeiros
às empresas inovadoras, inclusive capital de risco
Modernizar mecanismos de financiamento e estímulo a
P&D para o desenvolvimento da bioeconomia
Estabelecer os critérios para rotulagem dos produtos
oriundos da bioeconomia
Promover maior interlocução entre os agentes
governamentais inseridos na Bioeconomia
Fortalecer ecossistema de P&D e conectá-lo a
ecossistemas de inovação em bioeconomia
Inserir pauta de bioeconomia nas redes e centros de
inovação
Criar roadmaps tecnológicos dentro da área de
biomanufatura
Identificar potenciais produtos oriundos de diferentes
biomassas e oportunidades de mercado da bioeconomia
Educar e capacitar recursos humanos para a
bioeconomia
Modernizar mecanismos de financiamento e estímulo a
P&D em bioeconomia (Transversal)
Criar um sistema que disponibilize recursos financeiros
às empresas inovadoras, inclusive capital de risco

Área do
Diagrama
M1-M2M3
T
T

Relacionada Data
ao tema:
1c, 1d e 2g
29/03
NA
NA

29/03
15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

15/03

T

NA

29/03

T

NA

29/03

Esse conjunto riquíssimo e inédito de contribuições fornece uma base sólida para as próximas
etapas de consolidação e implementação pelo Ministério de uma Estratégia de CTI para a
bioeconomia no país, a partir de ideias de projetos orientados para o cumprimento das missões
e de subsídios colhidos e acordados em um processo participativo junto aos principais atores
públicos e privados engajados na bioeconomia nacional.
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6. Linhas de projetos estruturantes
Todos os subsídios para a estratégia de CTI para a bioeconomia brasileira apresentados nos
capítulos anteriores foram desenvolvidos sob uma visão abrangente, sem se limitar às questões
puramente de CTI. A atuação transversal do MCTI o qualifica para, a partir das missões
propostas e das sugestões de ações necessárias, identificar onde o conhecimento científico
precisa ser desenvolvido. Assim, esse capítulo apresenta um exercício indicativo com linhas de
projetos estruturantes voltados para CTI, com o intuito de exemplificar as atividades que
precisarão ser desenvolvidas nas próximas etapas. A escolha dessas linhas levou em
consideração os debates desenvolvidos no âmbito do GT-ODBio e do Ciclo de Oficinas ODBio
Para cada missão específica do framework POM para a bioeconomia naciona foi realizado um
exercício de levantar três linhas propositivas de projetos estruturantes. Essas linhas foram
relacionadas com os temas de cada missão e com algumas das ações propostas no Ciclo de
Oficinas ODBio, porém elas não devem ser entendidas como suficientes para o endereçamento
de todas as questões relativas a esses temas. Para uma avaliação completa sobre a carteira de
projetos estruturantes para cada missão, é necessário construir os roadmaps POM, objeto do
capítulo seguinte.
Para a missão 1 as três linhas destacadas foram: 1) sistema integrado de recursos químicos e
biológicos provenientes da biodiversidade 2) números da biodiversidade e 3) metodologias de
avaliação, monitoramento e remuneração de serviços ecossistêmicos (Figura 52).
A linha 1 foi sugerida para endereçar uma discussão muito presente no Ciclo de Oficinas que foi
o mapeamento e disponibilização de informações sobre os recursos químicos e biológicos da
biodiversidade. Os temas a) e b) ilustram bem essa apreciação e já indicam a necessidade de
um sistema integrado que auxilie não apenas no armazenamento de informações, mas no
direcionamento de como prospectar, agregar e disponibilizar essas informações. Para isso é
necessário progressos, por exemplo, nas áreas biológicas, para prospecção e caracterização, e
digitais, para armazenamento e gerenciamento. Vários bancos de dados e mecanismos de
acesso a informações já existem, como exemplo tem-se os bancos da EMBRAPA, no entanto, a
linha 1 propõe o desenvolvimento de metodologias e ferramentas para sistematizar as
informações desagregadas e para gerenciar a forma de disponibilizá-las.
A linha 2 também se baseia na necessidade de se ter informações sobre a bioeconomia, no
entanto está menos voltada para “o que temos”, e mais para “o que fazer com o que temos”. Aqui
a proposta é desenvolver estudos sobre o potencial de valoração da biodiversidade, o que
envolve conhecer tanto o quê e quanto se pode produzir e qual valor financeiro que se pode
gerar. O projeto Amazônia 4.0 é um exemplo do que pode ser realizado na linha 2.
A linha 3 foca em um tema que está presente tanto na missão 1 (tema e) quanto na missão 2
(tema f). A proposta apresentada é o desenvolvimento de metodologias, baseadas em dados
robustos, isto é, fortemente baseados em ciência e tecnologia, para avaliação, monitoramento e
remuneração de serviços ecossistêmicos. Para garantir a condição sustentável explicitada nas
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missões 1 e 2, todo o desenvolvimento que envolve utilizar recursos biológicos renováveis vão
precisar de informações sobre seus impactos positivos e negativos, o que por sua vez vai exigir
metodologias que possam mensurar tais impactos.

Figura 52. Linhas de projetos para a missão 1

Para a missão 2 as três linhas destacadas foram: 1) Mapeamento de oportunidades para
biomassa 2) Biomassa sustentável e 3) Metodologias de adaptação e mitigação de mudança do
clima nos sistemas produtivos (Figura 53).
A proposta da linha 1 é semelhante a linha 2 da missão 1 (números da biodiversidade), no
entanto, visa mapear e valorar as oportunidades associadas ao uso de biomassas não
convencionais e ao uso integral de biomassa, isto é, além das cadeias já desenvolvidas,
identificar e quantificar oportunidades para o aproveitamento de seus resíduos. Isso vai envolver
estudos de caráter fortemente tecnológicos, mas também não tecnológicos, incluindo, por
exemplo, novos modelos de negócio e novas tendências de consumo.
A linha 2 da missão 3 visa estruturar projetos para a produção sustentável de biomassa o que
inclui uma série de desenvolvimentos, tais quais, desenvolvimento de insumos sustentáveis para
a produção da biomassa, técnicas de recuperação de áreas degradadas, sistemas produtivos
sustentáveis e tecnologias digitais de inteligência para otimização e controle da produção.
A linha 3 da missão 2, assim como a linha 3 da missão 1, tem um papel de fornecer as condições
para nortear os negócios da bioeconomia em uma trajetória de fato sustentável. Desenvolver, ou
até adaptar quando já existentes, metodologias e ferramentas para gerar informações sobre
adaptação e mitigação de mudança do clima nos sistemas produtivos.
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Figura 53. Linhas de projetos para a missão 2

Para a missão 3 as três linhas destacadas foram: 1) escalonamento da bioeconomia 2)
desenvolvimento da biotecnologia e 3) ACV das cadeias da bioeconomia (Figura 54).
A linha 1 da missão 3 já saí do nível do conhecimento estruturante para o nível de conhecimento
aplicado. A proposta envolve promover ações no sentido de estimular o escalonamento dos
processos e tecnologias da bioeconomia. Como exemplo pode ser citado o Plano conjunto
BNDES-FINEP de apoio à inovação tecnológica industrial dos setores sucroenergético e
sucroquímico (PAISS).
A linha 2 visa o desenvolvimento do que tem sido considerada uma das principais bases da
bioeconomia, a biotecnologia. Considerada como uma das tecnologias habilitadoras da indústria
4.0, a biotecnologia também será essencial para o desenvolvimento da bioeconomia nacional, e,
portanto, precisa ser estimulada. O mapeamento de capacidades de CTI realizado pelo ODBio
identificou diversos programas, projetos e iniciativas no sentido de promover o avanço da
biotecnologia no Brasil. Cabe então realizar um diagnóstico mais preciso sobre essas
capacidades levantando, por exemplo, as infraestruturas, linhas de pesquisas, áreas de atuação,
nível de financiamento de cada uma desses programas, projetos e iniciativas. Assim será
possível identificar quais são as principais lacunas e as áreas mais promissoras para a
bioeconomia e o quanto ainda precisa ser desenvolvido.
Por fim, a linha 3 da missão 3 propõe o desenvolvimento de metodologias de análise de ciclo de
vida (ACV) para as cadeias da bioeconomia. A ACV é apenas uma das ferramentas de avaliação
de sustentabilidade, no entanto, já tem sido usada com sucesso em grandes programas como o
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RENOVABIO, que atua diretamente em um dos principais produtos da bioeconomia brasileira
que são os biocombustíveis.

Figura 54. Linhas de projetos para a missão 3

Como enfatizado no início do capítulo, as linhas propostas vêm para endereçar alguns dos
debates desenvolvidos no Ciclo de Oficinas ODBio e para destacar o papel essencial da ciência,
tecnologia e inovação para o atingimento das missões propostas. No capítulo 7 será apresentada
a metodologia que precisará ser aplicada para a definição dos projetos estruturantes da
bioeconomia.
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7. Considerações metodológicas sobre os próximos passos
Como descrito no capítulo 3, para a determinação de políticas orientadas por missões é
necessária uma sólida análise das capacidades e capacitações em cada dimensão do sistema
nacional de inovação, o que inclui a necessidade de diagnósticos sobre o desafio societal,
missões e projetos estruturantes.
O roadmap POM, apresentado no Quadro 2, pode ajudar a garantir a direção e a coerência no
longo prazo para as respostas ao desafio societal proposto por meio de uma política de inovação.
O roadmap é baseado em uma abordagem sistêmica orientado a metas para a inovação e nas
lições trazidas pela indústria e pela implantação de políticas públicas. O principal valor do
roadmap é sua utilidade para o desenho de políticas e seus processos de implementação, nesse
caso, associados à Estratégia Brasileira de CTI para a Bioeconomia.
A estrutura do roadmap é organizada em três camadas: Desafio societal e metas da missão,
Caminhos/rotas de inovação e Roadmap de políticas. Tomando como base Miedzinski et al
(2019), essas três camadas podem ser definidas da seguinte forma:
Desafio societal e metas da missão
•
•

Desafio societal: esta camada apresenta evidências sobre tendências históricas e
cenários futuros antecipados relevantes para o desafio e as missões.
Metas e objetivos da missão: esta camada apresenta objetivos e metas específicas das
missões. Os objetivos e metas são fundamentais para acompanhar o progresso na
realização de missões e medir suas contribuições para os objetivos do desenvolvimento
sustentável (ODS) associados.

Caminhos/rotas de inovação
•

•

Inovações-chaves: esta camada trata das inovações selecionadas para atender aos
objetivos e metas das missões. O foco está em inovações com potencial transformador.
Os caminhos compreendem a implantação de inovações tecnológicas e não tecnológicas
existentes, inovações radicais emergentes e modelos de negócios, e oportunidades
inexploradas de P&D que precisam de mais investimento.
Sistemas habilitadores: esta camada trata da identificação dos elementos-chave e da
dinâmica do sistema necessários para direcionar os caminhos de inovação desejáveis e
permitir que eles surjam, sejam escalonados e difundidos. O foco é a capacidade de
absorção das empresas, a colaboração entre os atores do sistema de inovação, o quadro
político e regulamentar, as finanças públicas e privadas e o capital humano e social, bem
como as infraestruturas técnicas e tecnológicas. Essa camada identifica os principais
setores e áreas de interesse para as inovações.

Roadmap de políticas
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Essa camada resulta em um roadmap de políticas (ou roadmaps de políticas conectados) com
ações de curto e longo prazo para projetar e implantar instrumentos de política, atrair
investimentos das principais partes interessadas e apoiar a implementação da missão. O
roadmap de políticas se concentra em três subcamadas:
•

•

•

Planos de ação: essa subcamada é um quadro de política estratégica para ação que
compreende estratégias, instrumentos e ações públicas e privadas dedicadas e
orientadas para o cumprimento dos objetivos da missão. Os roteiros de políticas buscam
sinergias entre as ações que fornecem apoio direto à inovação e criam condições
favoráveis para colaborações intersetoriais sistêmicas.
Governança: essa subcamada concentra-se em projetar, co-projetar e instalar novos
mecanismos de governança para envolver as principais partes interessadas na
implementação do roadmap em diferentes níveis de governança. A governança de
roadmaps de políticas voltados para a missão deve fornecer espaços para deliberação
contínua e busca de alinhamento entre as partes interessadas que compartilham os
objetivos comuns.
Aprendizagem e capacitação: essa subcamada compreende a reflexão contínua,
monitoramento e avaliação da implementação do roadmap e mecanismos de adaptação
para ajustá-lo ao contexto de mudança. A governança de roadmaps de políticas voltados
para a missão deve promover a experimentação e a demonstração.

Ainda de acordo com Miedzinski et al (2019), essa estrutura foi projetada para orientar a
discussão do roadmap com base em evidências e visões normativas, reunidas por um processo
que envolve, simultaneamente, o co-design de caminhos para inovação e o portfólio de políticas.
Um roadmap POM pode incluir vários roadmaps. Por exemplo, um geral para a estratégia e
outros específicos dedicados às inovações-chaves, iniciativas ou projetos. O roadmap também
pode fornecer uma estrutura para a política nacional e colaborações internacionais, bem como
para ações políticas locais consideradas fundamentais para o cumprimento da missão.
O framework POM para a bioeconomia, junto com a definição dos temas de missão e as linhas
de ações e projetos, formam um conjunto de elementos básicos para o início da construção do
roadmap POM. No entanto, outros importantes passos ainda precisam ser dados para a
construção do roadmap, principalmente no que diz respeito a definição de métricas para as
missões, diagnósticos específicos para as rotas de inovação e sistemas habilitadores e
identificação de projetos estruturantes.
As partes interessadas devem deliberar sobre uma visão compartilhada e objetivos gerais para
orientar o roadmap. A participação ativa dos stakeholders, como vem sendo praticada no ODBio,
é fundamental para garantir que metas e marcos (finais e provisórios) sejam viáveis e críveis. Os
objetivos específicos, metas e os marcos, provavelmente serão adaptados, seguindo a
elaboração das rotas de inovação e portfólio de políticas. Essa etapa vai requerer a realização
de oficinas planejadas e outras formas de diálogos com os stakeholders que, por sua vez, darão
a representatividade e a legitimidade necessárias para validar as propostas da Estratégia de CTI
em Bioeconomia. Assim, a estrutura de roadmap apresentada a seguir (Quadro 2), consiste em
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um rol perguntas, nas três camadas metodológicas, que precisam de respostas para servir como
guia na geração de valiosos parâmetros para embasar a construção de uma Estratégia de CTI
bem-sucedida para a bioeconomia brasileira.
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Quadro 2. Estrutura de roadmap POM.
CAMADAS

Onde estamos?

Como vamos chegar lá?

Desafio

Quais as evidências que foram
coletadas sobre determinantes
sistêmicos e impactos do desafio
societal?

Quais os indicadores/métricas-chaves,
barreiras e impactos acordados para
monitorar a evolução do desafio a curto,
médio e longo prazo?
Quais os objetivos específicos, marcos e
metas acordados para a missão?

Missão

Quais as evidências que foram
coletadas sobre determinantes
sistêmicos e impactos do desafio
societal para a missão?

Quais as conexões com as metas dos
ODS relevantes para objetivos nacionais
e locais?

Desafio
Societal &
Missão

Rotas de
Inovação

Inovações
chaves

Quais foram as tecnologias
existentes e emergentes e as
inovações não tecnológicas
identificadas como relevantes
para que a missão seja
cumprida?

Quais os indicadores acordados para
acompanhar o progresso da missão no
curto, médio e longo prazo?
Quais as necessidade-chaves em CTI
identificadas como relevantes para a
missão que requerem apoio público no
curto, médio e longo prazo?
Quais as estratégias de inovação que
foram identificadas e priorizadas para
fazerem parte de um portfólio de
inovação no roadmap?

O que se quer atingir?
Qual o grande desafio
que se deseja atingir
com o roadmap?

Qual foi a missão
identificada para ser
abrangida pelo
roadmap?

Quais as inovações e
sistemas habilitadores
emergentes e
imaginados necessários
para que a missão seja
cumprida?

Quais as rotas alternativas de inovação
que podem ser exploradas e quais as
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CAMADAS

Sistemas
Habilitadores

Onde estamos?

Qual a análise dos sistemas
habilitadores relevantes para a
missão, incluindo o mix de
políticas, de instituições, de
negócios, de finanças e de
cadeias de valor, suas
capacidades absortivas e seu
capital humano?

Como vamos chegar lá?

O que se quer atingir?

características dos sistemas
habilitadores necessários para o alcance
da missão?
Quais os incentivos e barreiras
identificadas para a inovação e as
mudanças necessárias para o
atingimento da(s) missão/missões?
Quais as estratégias de inovação que
foram identificadas e priorizadas para
fazerem parte de um portfólio de
inovação no roadmap?
Quais as rotas alternativas de inovação
que podem ser exploradas e quais as
características dos sistemas
habilitadores necessários para o alcance
da missão?
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CAMADAS

Onde estamos?

Como vamos chegar lá?

O que se quer atingir?

Qual o roadmap de política que foi desenhado em
colaboração para o portfólio de inovação
selecionado?
Planos de
ação

Roadmap de
Políticas

Governança

Qual a análise histórica
e atual de intervenções
políticas com suas
metas e avaliações?

Qual o mapeamento e
análise da estrutura de
governança, sistemas
de incentivos e
mecanismos de
mudanças relevantes
para a missão?

Qual a capacidade de
Aprendizagem desenhar, implementar
e capacitação e avaliar políticas
relevantes?

Quais as ações concretas, objetivos e metas
específicos foram acordados e compromissados?
Quais os cenários políticos alternativos foram
desenhados e comparados para as inovações
selecionadas, incluindo custos e benefícios das
opções de políticas?
Quais os desenhos de modelo de governança,
sistemas de incentivos e mecanismos de
assistência contínua para a implementação e
adaptação do roadmap?
Quais os arranjos de governança foram
certificados para embasar a busca contínua do
alinhamento entre os stakeholders-chaves que
compartilham dos objetivos comuns?
Qual o plano de ação foi preparado para
acompanhar de forma contínua o roadmap,
incluindo ações que possibilitem o aprendizado, a
capacitação a e adaptação desse instrumento (o
roadmap)?
Quais os sistemas de monitoramento e avaliação
foram configurados para medir o progresso em
direção às metas específicas e alvos da missão?

Quais os mixes de
políticas favoráveis
foram imaginados para
a missão?

Quais os mecanismos
de governança e
o cenário institucional
favorável imaginados
para a missão?

Quais as competências
e ambiente de
aprendizagem
imaginados para
favorecera missão?
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CAMADAS

Onde estamos?

Como vamos chegar lá?

O que se quer atingir?

Quais os projetos de experimentação e
demonstração foram realizados?

Fonte: Baseado em Miedzinski et al. 2019.
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8. Considerações finais
À medida que o mercado global de bens e serviços de base biológica está se expandindo,
a bioeconomia pode diversificar a estrutura de produção e aumentar a agregação de valor
de forma sustentável. Seguir o caminho da bioeconomia, envolve identificar fatores
institucionais, regulatórios e barreiras de acesso ao mercado que limitam o investimento
e o aproveitamento de seu potencial. Esforços consideráveis no Brasil são necessários
em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
O potencial para a bioeconomia tornou-se ainda mais aparente na pandemia causada
pelo COVID19. Muitos dos setores "vencedores" nesse cenário de crise mundial estão
relacionados à bioeconomia, como por exemplo: a agricultura, o agronegócio e a
produção de alimentos em geral; os setores relacionados à aplicação da biotecnologia,
particularmente no campo da saúde, no desenvolvimento de vacinas, na concepção de
métodos de caracterização SARS-CoV-2, e no diagnóstico e tratamento da doença. No
caso do Brasil, a bioeconomia é uma oportunidade real para a retomada do
desenvolvimento e geração de prosperidade.
Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do eixo 2 do ODBio, resultou em um valioso e
inédito framework que é base indispensável para o desenvolvimento de uma Estratégia
Nacional de CTI em bioeconomia. O framework POM para a bioeconomia, além de reunir
um conteúdo técnico de grande valor, foi o resultado de uma construção coletiva de vários
especialistas do ecossistema da bioeconomia nas instâncias de governo, empresarial,
sociedade e academia.
A construção do roadmap (que envolve diagnóstico e prognóstico detalhados) para
sustentar a Estratégia de CTI, passa pela necessidade de indicar os pontos de partida e
de chegada para a solucionar o desafio por meio das missões. Tendo-se definido o início
da nova década (2021) como ponto de partida, o ponto de chegada, alinhado àquele
definho pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas,
deve ser o ano de 2030. A construção coletiva desse roadmap – com liderança do setor
público e a participação ampla dos demais setores – é condição sine qua non para o
estabelecimento de uma Política Orientada por Missão efetiva.
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10.

Anexos

10.1. Anexo 1 – Referências Nacionais e Internacionais sobre
estratégias e planos em bioeconomia.
TABELA 6. REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Referência
1

2

País/
Tipo
Organização
A Bioeconomy Strategy for France. 2018-2020 França
Estratégia
Action Plan. Ministère de L’Agriculture et de
L’Alimentation. 2018.
A sustainable Bioeconomy for Europe:
União
strengthening the connection between economy,
Europeia
society and the environment Updated Bioeconomy
Strategy, Publications Office of the European
Union, 2018
Bioeconomía
Argentina
–
Visión
desde Argentina
Agroindustria.
Ministério
de
Agroindustria.
Presidencia de la Nación, 2017.

Relatório

Bioeconomy in Germany – Opportunities for a bioAlemanha
based and sustainable future. Federal Ministry of
Education and Research (BMBF) and Federal
Ministry of Food and Agriculture (BMEL), 2015.
Bioeconomy Policy (Part III) - Update Report of
Alemanha
National Strategies around the World. A report from
German Bioeconomy Council, 2018
ANDERSEN, M. S. An introductory note on the environmental economics of the circular economy.
Sustainability Science, v. 2, n. 1, p. 133-140, 2007

Plano

7

Birner, Regina (2018). Bioeconomy Concepts. 10.1007/978-3-319-68152-8_3

Artigo

8

Familiar Resources – undreamt of possibilities. The Noruega
Government Bioeconomy Strategy. Norweigan
Ministries, 2014
Genomics and the World’s Economy, Science, Enriquez 1998, Vol. 281, Issue 5379 p. 925

Estratégia

3

4

5

6

9

Plano

Relatório

Artigo

Artigo

10 Global Bioeconomy Summit Conference Report Global
Innovation in the Global Bioeconomy for Bioeconomy
Sustainable and Inclusive Transformation and Summit
Wellbeing.
Conference
Report.
German
Bioeconomy Council, 2018.

Publicações
de eventos

11 Growing the Bioeconomy: Improving lives and
Reino Unido
strengthening our economy: A national bioeconomy
strategy to 2030. HM Government, 2018.
12 How sustainability is addressed in official
Itália
bioeconomy strategies at international, national
and regional levels – An overview. Food and
Agriculture Organization of the United Nations.
Rome, 2016.

Estratégia

Relatório
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13 Innovating for Sustainable Growth - A Bioeconomy
for Europe. Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2012.
http://doi.org/10.1089/ind.2012.1508
14 Lessons learned from case studies. Marta Gomez
San Juan, Anne Bogdanski and Olivier Dubois.
Food and Agriculture Organization of the United
Nations. Rome, 2019.
15 National Bioeconomy Blueprint. The White House,
Washington, USA 2012.
16 National Bioeconomy Strategy. German Federal
Government. Federal Ministry of Education and
Research (BMBF), Division “Sustainable Economy;
Bio-Economy”, 2020.
17 National Policy Statement on the Bioeconomy.
Government of Ireland, 2018.
18 OECD (2009). The bioeconomy to 2030: Desinging
a Policy Agenda. OECD Publishing.
http://doi.org/10.1787/9789264056886-en
19 Sustainable growth from bioeconomy. The Finnish
Bioeconomy Strategy. Ministry of Employment and
the Economy, 2014.
20 The Bioeconomy in Europe: An Overview. Kes
McCormick and Niina Kautto. Sustainability 2013,
5, 2589-2608; doi:10.3390/su5062589
21 The Bio-economy Strategy. Department of Science
and Technology (DST), South Africa.2013.
22 The Rapidly Development of the Nordic
Bioeconomy. Nordic Council of Ministers, 2018.
23 The Spanish Bioeconomy Strategy - 2030 Horizon.
Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno
de España, 2016

União
Europeia

Relatório

FAO

Relatório

EUA

Estratégia

Alemanha

Estratégia

Irlanda

Estratégia

OCDE

Relatório

Finlândia

Estratégia

-

Artigo

Africa do Sul

Estratégia

Nordic
Council of
Ministers
Espanha

Relatório

Estratégia

Tabela 7. Referências Nacionais
Referência

Países/
Tipo
Organização
1 A Bioeconomia Brasileira em Números. Bioeconomia BNDES
Artigo
| BNDES Setorial 47, p. 277-332. 2018.
2 Bioeconomia: Uma agenda para o Brasil. Harvard
CNI
Business Review-Brasil, Confederação Nacional da
Indústria. Brasília 2013.
3 Bioeconomia: oportunidades, obstáculos e agenda
CNI
(pp. 1–84). Brasilia, Confederação Nacional da
Indústria, 2014.
4 Brasil 2035: cenários para o desenvolvimento / IPEA
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,

Plano

Plano

Artigo
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Associação Nacional dos Servidores da Carreira de
Planejamento e Orçamento. – Brasília: Ipea:
Assecor, 2017.
5 Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação Brasil
em Bioeconomia. Brasília, DF: Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos, 2018.

Plano

6 Bioeconomia e a indústria brasileira. CNI. 2020

Relatório

CNI

10.2. Anexo 2 – Resumo de estratégias em bioeconomia
Tabela 8. Países com estratégias em bioeconomia descritos no relatório Perspectivas
da bioeconomia brasileira com base em inovações tecnológicas e de mercado, para
definição de programas estruturantes e de missões.

País

Conceito de
bioeconomia
adotado

Bioeconomia se
refere às
atividades que
utilizam
África do Sul
bioinovações,
The Bioeconomy baseadas em
Strategy
recursos
Departamento
biológicos,
de Ciência e
materiais e
Tecnologia,
processos para
Governo Federal gerar
2013
desenvolvimento
sustentável
econômico, social
e ambiental.

Objetivos/prioridades

A estratégia aponta objetivos
estratégicos para três setores:
Agricultura: fortalecer a
inovação em biociências para a
agricultura de modo a garantir
segurança alimentar, melhorar
a saúde e promover a criação
de empregos pela expansão e
intensificação da produção e
processamento agrícola de
forma sustentável.
Saúde: Apoiar e fortalecer a
pesquisa, desenvolvimento e
inovação locais, além de
capacidades para produzir
ingredientes farmacêuticos
ativos, vacinas e
biomedicamentos.
Indústria e meio ambiente:
priorizar e apoiar pesquisa,
desenvolvimento e inovação
em processos biológicos para a
produção de bens e serviços,
incentivando práticas de
gerenciamento de água e
resíduos para promover uma
economia verde.

Propostas/orientação
política
A bioeconomia deve ter
uma contribuição
significativa para a
economia do país até
2030, por meio da criação
e crescimento de
indústrias que gerem e
desenvolvam serviços,
produtos e inovações com
base em recursos
biológicos.
No nível macro-econômico
e de desenvolvimento,
uma bioeconomia
próspera deverá ter o
potencial para:
Tornar o país mais
competitivo
internacionalmente
Criar mais empregos
Promover a segurança
alimentar
Criar uma economia verde,
na medida em que o país
tenha uma economia de
baixo carbono.

420

País

Alemanha
Bioeconomy in
Germany –
Opportunities for
a bio-based and
sustainable
future
Ministério de
Educação e
Pesquisa e
Ministério para
Alimentação e
Agricultura
2020

Argentina
Bioeconomía
Argentina:
Visión desde
Agroindustria
Ministério da
AgroIndústria da
Argentina
2017

Conceito de
bioeconomia
adotado

Produção,
exploração e
utilização de
recursos,
processos e
sistemas
biológicos para o
fornecimento de
produtos,
processos e
serviços em todos
os setores
econômicos no
âmbito de uma
economia
orientada para o
futuro.

Produção e
utilização de bens
e serviços
baseados em
recursos,
processos e
princípios
biológicos

Objetivos/prioridades

Desenvolver soluções em
bioeconomia para a Agenda de
Desenvolvimento Sustentável
2030
Reconhecer e aproveitar o
potencial da bioeconomia nos
limites ecológicos
Ampliar e aplicar o
conhecimento biológico
Estabelecer bases de matérias
primas sustentáveis para a
indústria
Promover a Alemanha como
uma liderança para a inovação
em bioeconomia
Envolver a sociedade e
fortalecer a colaboração
nacional e internacional

Abordar os desafios societais
(como segurança alimentar e
energética) e a necessidade de
contribuir para o
desenvolvimento sustentável e
inclusivo do país. A estratégia
tem como objetivo aumentar o
crescimento econômico e a
taxa de emprego ao mesmo
tempo em que reduz sua
dependência em recursos
fósseis e promove a mitigação
das mudanças climáticas.

Propostas/orientação
política
Reduzir a pressão no uso
da terra; garantir a
produção sustentável e a
oferta de matéria prima
biogênica
Expandir e desenvolver as
cadeias de fornecimento e
redes da bioeconomia
Desenhar instrumentos
para apresentar ao
mercado produtos,
processos e serviços
baseados em recursos
biológicos
Assegurar a coerência
política
Utilizar das oportunidades
oferecidas pela
bioeconomia para o
desenvolvimento de áreas
rurais
Aproveitar a tecnologia
digital para alavancar a
bioeconomia
Potencializar o
desenvolvimento das
regiões
Segurança alimentar como
prioridade
Ampliar a oferta de energia
a partir da biomassa
Promover agregação de
valor a partir de recursos
biológicos
Adaptação e mitigação da
mudança climática
Fortalecer o
desenvolvimento científicotecnológico e os processos
de inovação, dando ênfase
à biotecnologia e os
recursos humanos
Promover o conceito da
bioeconomia como visão
para o desenvolvimento e
articular ações para a
consolidação de mercados
para os produtos
baseados em recursos
biológicos
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País

Espanha
The Spanish
Bioeconomy
Strategy - 20306
Ministério da
Economia e
Competitividade
2016

Conceito de
bioeconomia
adotado

Conjunto de
atividades
econômicas
baseadas em
produtos e
serviços, gerando
valor econômico e
promovendo o
uso eficiente e
sustentável de
recursos de
origem biológica
como elementos
fundamentais.

Transição
industrial global
com a utilização
sustentável de
recursos
biológicos
Estados
renováveis,
Unidos
aquáticos e
National
terrestres, para
Bioeconomy
energia, produtos
Blueprint
intermediários e
Governo Federal
finais para
2016
benefícios
econômicos,
ambientais,
sociais e de
segurança
nacional.

Objetivos/prioridades

Produzir e comercializar
alimentos, produtos florestais,
bioprodutos e bioenergia
obtidos a partir do
processamento físico, químico,
bioquímico ou biológico de
matéria orgânica não destinada
para consumo humano ou
animal, e que envolvam
processos que respeitem o
meio ambiente e o
desenvolvimento de áreas
rurais.

Desenvolver e implementar
abordagens inovadoras para
remover barreiras, de modo a
expandir o uso sustentável dos
recursos provenientes da
biomassa no país,
maximizando os resultados
econômicos, sociais e
ambientais.

Propostas/orientação
política
Marcos institucionais
direcionados para a
consolidação do setor
Promover pesquisas
públicas e privadas e
investimentos de
empresas em inovação na
área de bioeconomia
Reforçar o contexto social,
político e administrativo da
bieoconomia
Promover a
competitividade e o
desenvolvimento de
mercado associado à
bioeconomia
Criar demanda para novos
produtos
Planejar a expansão e a
promoção da bioeconomia
Utilizar abordagens
integradas de cadeias de
valores, de modo a
superar barreiras e reduzir
riscos financeiros, de
mercado e ambientais
Fornecer ciência e
tecnologia
Promover a colaboração
entre os setores público e
privado para superar
barreiras e acelerar a
implantação das atividades
Desenvolver força de
trabalho para a future
bioeconomia
Compreender e atualizar
políticas públicas para que
busquem alcançar
resultados econômicos,
ambientais e sociais e
permitam financiamento de
novos esforços em ciência
e a implementação de
programas que acelerem a
bioeconomia

6

Espanha e França são os poucos países estudados que possuem Estratégia Nacional de
Bioeconomia com um Plano de Ação com metas quantitativas desenhado.
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País

Conceito de
bioeconomia
adotado

Bioeconomia
refere-se à uma
economia que
depende de
recursos naturais
renováveis para
produzir de
alimento, energia,
Finlândia
materiais e
The
Finnish serviços. A
Bioeconomy
bioeconomia
Strategy
almeja reduzir a
Ministério do
dependência de
Emprego e
recursos fósseis,
Economia
evitar a perda da
2014
biodiversidade e
criar crescimento
econômico e
criação de
empregos
alinhados com os
princípios do
desenvolvimento
sustentável.

França
A Bioeconomy
Strategy for
France
Ministério da
Agricultura e
Alimentação
2018

Irlanda
National Policy
Statement in
Bioeconomy
Governo da
Irlanda
2018

Todo tipo de
atividade ligada à
produção,
utilização e
processamento
de recursos
biológicos.

A bioeconomia
refere-se à
produção de
recursos
biológicos
renováveis e a
transformação
desses recursos e
fluxos de resíduos
em produtos de
valor agregado,

Objetivos/prioridades

O objetivo da Estratégia é de
impulsionar a bioeconomia no
país para EUR 100 bilhões e
criar 100.000 novos empregos
até 2025

Promover o crescimento
econômico sustentável no país,
buscando aumentar as taxas
de emprego, melhorar a
balança comercial e a
competitividade internacional.
A estratégia também pretende
fomentar o desenvolvimento
regional e rural, a soberania
alimentar e promover a
independência da importação
de combustíveis fósseis.

Economia e sociedade mais
sustentáveis, com a utilização
eficiente e a reutilização de
recursos e materiais
Descarbonização da economia
Criação de empregos e
aumento da competitividade
Promoção de prosperidade
regional, evitando o declínio
das áreas rurais

Propostas/orientação
política

Ambiente competitivo para
a bioeconomia
Geração de novos
negócios a partir da
bioeconomia
Criação de uma forte base
de competências,
mediante fortalecimento da
educação, capacitações e
pesquisa
Acessibilidade e
sustentabilidade da
biomassa, assegurando a
disponibilidade de
recursos naturais
renováveis, bom
funcionamento de
mercados e uso de
matéria prima

Expandir conhecimento
Promover a bieoconomia e
seus produtos ao público
em geral
Criar as condições que
ajustem oferta e demanda
Produção e
processamento
sustentáveis de recursos
biológicos
Remover obstáculos e
prover financiamento para
o desenvolvimento de
atividades da bioeconomia
Garantir que haja
coerência entre todas as
estratégias setoriais com
impacto na bioeconomia
Estabelecer uma rede de
pessoas que trabalham na
indústria da bioeconomia e
em órgãos e instituições
públicas
Encorajar que as
pesquisas sejam
traduzidas em aplicações
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País

Conceito de
bioeconomia
adotado

Objetivos/prioridades

como alimento e
bioenergia.

Noruega
Familiar
resources –
undreamt
possibilities
Ministérios da
Noruega
2016

Produção,
extração e
utilização
sustentável,
efetiva e rentável
de recursos
biológicos
renováveis para
alimentação,
produtos para
saúde, energia,
materiais
industriais,
químicos, papel,
têxtil e outros
inúmeros
produtos.

Propostas/orientação
política
concretas por meio da
colaboração entre
academia e indústria
Avaliar a definição atual de
resíduos e recomendar
uma nova, caso
necessário
Estabelecer as condições
necessárias para a
viabilidade comercial das
propostas de cadeias de
valor identificadas no
projeto Bio-Eire e como
essas condições podem
ser atendidas
Examinar como construir
maior conscientização da
bioeconomia pelo produtor
primário, público e
consumidor

Aumento na geração de valor e
de empregos
Redução das emissões de
gases de efeito estufa
Uso mais sustentável e
eficiente de recursos

Cooperação entre setores,
indústrias e áreas
temáticas
Desenvolvimento de
mercados para produtos
baseados em recursos
biológicos
Produção sustentável de
recursos biológicos
Uso eficiente e vantajoso
dos recursos biológicos

Tabela 9. Países com estratégias em bioeconomia a partir do relatório Resumo
Executivo Diálogos Internacionais: Oportunidades e Desafios da Bioeconomia na
América Latina
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País

Costa Rica

Uruguai

Conceito de bioeconomia
adotado

A produção, uso e
conservação de recursos
biológicos, incluindo
conhecimento, ciência,
tecnologia e inovação
relacionada, para fornecer
informações, produtos,
processos e serviços em
todos os setores
econômicos, a fim de
promover uma economia
sustentável

É uma economia que
permite reduzir a
dependência dos
combustíveis fósseis e, em
particular para o Uruguai, é
uma forma de sair da
commodity agregando valor
à produção de produtos
primários, especialmente
agrícolas e pecuários. A
bioeconomia nos permite
produzir alimentos, energia,
produtos e também
serviços.

Objetivos/prioridades

A estratégia é composta
por cinco eixos
estratégicos:
• Eixo 1: Bioeconomia para
desenvolvimento rural.
• Eixo 2: Desenvolvimento
da bioeconomia.
• Eixo 3: Biorrefinarias de
biomassa residual.
• Eixo 4: Biomassa
avançada.
• Eixo 5: Bioeconomia
urbana e cidades verdes.

Quatro eixos estratégicos
foram definidos como
prioridade, que são:
1) Sustentabilidade da
produção e do consumo
cujo objetivo é promover
sistemas de produção e
consumos sustentáveis,
alinhados à economia
circular.
2) Inserção internacional
sustentável cujo objetivo é
fortalecer a integração
internacional do país com
base no desenvolvimento
de bioprodutos e serviços
com valor agregado
ambiental.
3) Ciência, tecnologia e
inovação orientada para a
bioeconomia cujo objetivo
é desenvolver
e promover essas áreas do
conhecimento com foco na
bioeconomia.
4) Desenvolvimento
territorial inclusivo cujo
objetivo é promover o
desenvolvimento social
inclusivo e as capacidades
produtivas e institucionais

Propostas/orientaç
ão política
A formação de
alianças, tais como
cooperação
internacional, setor
privado, setor
acadêmico, entre
outros, para que seja
possível o
crescimento e o
sucesso da
bioeconomia. Por
isso, atualmente, foi
construído, como
modelo de
governança, um
comitê consultivo
interministerial de
bioeconomia.

O país já se prepara
para iniciar os
próximos passos do
planejamento da
inserção de uma
estratégia e as
atividades
planejadas são:
validação política da
proposta de
estratégia de
bioeconomia
sustentável,
definição de
mecanismo de
governança formal e
elaboração do plano
de ação para 2025.

425

País

Conceito de bioeconomia
adotado

Objetivos/prioridades

Propostas/orientaç
ão política

em âmbito territorial,
dependendo
dos recursos biológicos
disponíveis e de sua lógica
socioeconômica.

Tabela 10. Instituições com estratégias em bioeconomia a partir do relatório Resumo
Executivo Diálogos Internacionais: Oportunidades e Desafios da Bioeconomia na
América Latina
Instituições
BID

Conceito de bioeconomia
adotado
A produção de bens e
serviços baseada no
conhecimento e na
utilização dos recursos
biológicos - biomassa - no
quadro de um sistema
económico sustentável”.
Inclui aquelas partes da
economia que usam
recursos biológicos
renováveis da terra e do
mar, como plantações,
florestas, peixes, animais e
microrganismos, para
produzir alimentos,
materiais, fármacos e
energia.
Nesse sentido, a
bioeconomia é tão antiga
quanto o ser humano. Mas,
nos últimos anos, o
paradigma da bioeconomia
vem ganhando cada vez
mais relevância,
impulsionado por dois
fatores: i) a necessidade
crescente de um uso mais
sustentável dos recursos, e
ii) as oportunidades que as
novas tecnologias abrem
para o desenvolvimento de
uma bioeconomia
competitiva.

Objetivos/ Prioridades
Atividades de inovação
devem estar no centro de
políticas públicas, no
centro das estratégias de
desenvolvimento
sustentável. Elas são
condição imprescindível
não só para propiciar a
utilização intensiva de
conhecimento científico e
tecnológico, mas também
para assegurar o
conhecimento tradicional
dos povos nativos,
agregar valor à
biodiversidade regional,
ampliar as oportunidades
de emprego e renda e, ao
mesmo tempo,
compatibilizar o
dinamismo da
bioeconomia com a
mitigação dos impactos
sociais e ambientais.

Proposta/
Orientação Política
Os países que estão
desenvolvendo
estratégias nesse
âmbito já
começaram a se
destacar, mas
existem
quatro prioridades
que merecem
atenção especial:
desenvolver talentos
para a bioeconomia,
para nutrir as
habilidades
necessárias para
atingir a
convergência
tecnológica; investir
mais em P&D;
aprimorar o
processo de
transferência de
tecnologias dos
laboratórios para os
mercados; florescer
novas empresas que
vão levar a
bioeconomia
adiante, sendo aqui
vital a importância
do mix de
habilidades de
conhecimento
científico e de
negócios; e reforçar
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IICA

A bioeconomia é um
paradigma econômico que
substitui os recursos fósseis
como principal fonte de
energia e carbono para a
indústria, pela biomassa e
suas funcionalidades
biológicas, valorizadas
pelas biotecnologias em
uma ampla gama de
produtos energéticos,
alimentares, fibras, saúde e
industriais. Este conceito
inclui diferentes setores
produtivos, integrando os
diversos atores das cadeias
de valor que se organizam
em sistemas que respeitam
os ciclos.

O IICA possui um
programa de bioeconomia
que a define como “o uso
intensivo de
conhecimento, recursos,
princípios e processos
biológicos, para a provisão
sustentável”. O objetivo do
programa é poder
contribuir para a gestão do
potencial da bioeconomia;
pensar em rotas
(roadmaps) para o uso da
bioeconomia em cadeias
de valor agrícolas;
promover políticas,
instrumentos e regulações
para novos, sustentáveis e
seguros usos da
bioeconomia; e fortalecer
as alianças entre o setor
público e privado.

CEPAL

A bioeconomia é a
produção, uso e
conservação de recursos
biológicos, incluindo
conhecimentos
relacionados, ciência,
tecnologia e inovação, para
fornecer informações,
produtos, processos e
serviços em todos os
setores econômicos, com o
propósito de caminhar em
direção a uma economia
sustentável

O especialista destaca
que existem 10 pontos
necessários para trilhar o
caminho para o
desenvolvimento da
bioeconomia na América
Latina: convicção e
vontade política; diálogo
com atores importantes
da bioeconomia;
comunicação com a
sociedade;
desenvolvimento de
mercado doméstico e de
exportação; priorização de
PD&I; incentivos
econômicos e financeiros;
legislações que protejam o
conhecimento;
consumidores informados;
sistema de monitoração e
avaliação; e inclusão dos
jovens nos processos.

a comunicação com
a sociedade para
conscientizá-la
sobre a importância
e o valor da
bioeconomia.
Como os desafios
da bioeconomia
requerem
conhecimento muito
especializado, tornase necessário
investir mais em
institutos de
pesquisa e gestão
de conhecimento e
CT&I. Tais ações
tornam-se ainda
mais urgentes pelo
fato de que
bioprocessos
requerem uma nova
base tecnológica,
assim como a
reorganização das
capacidades
científicas de
pesquisa e
desenvolvimento.
A bioeconomia é
uma nova alternativa
política de
desenvolvimento
produtivo e está
relacionada a um
processo de
mudanças
estruturais, nas
quais atividades e
processos
produtivos são cada
vez mais intensivos
em aprendizagem e
inovação. Essa
política promove
links com mercados
em rápida
expansão, além de
que facilita a
produção e o maior
nível de emprego.
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10.3. Anexo 3 – Roteiro para as entrevistas realizadas para
subsidiar o relatório
Conceito e abrangência da bioeconomia
1. Para você/sua instituição, o que é bioeconomia?
2. Quais atividades da sua instituição enquadram-se em bioeconomia?
3. Quando falamos em bioeconomia, o conceito é claro do que se insere nesse
campo?
4. O que você considera importante levar em conta para se definir de maneira mais
clara as atividades da bioeconomia?
5. Quais áreas/atividades econômicas você consideraria fazer parte da
bieoconomia?
6. Como a bioeconomia apoia a economia circular, a promoção de uma economia
mais sustentável / de baixo carbono, a implementação dos ODS?

Tomada de decisão
1. Qual a motivação para sua instituição investir em atividades relacionadas à
bioeconomia?
2. O que é considerado na tomada de decisão para investir na bioeconomia?
3. Quais os desafios para investir em atividades da bioeconomia vis a vis em
atividades não bioeconômicas? Quais as principais oportunidades para
investimento em atividades da bioeconomia?
4. Você já utilizou algum mecanismo de incentivo (financiamento/fomento) para a
bioeconomia?
5. Você tem conhecimento dos tipos de financiamento disponíveis para atividades
de bioeconomia? Caso positivo, qual sua opinião sobre eles (ex. são poucos ou
inexistentes, são fáceis/difíceis de captar, chegam a tempo/demoram, não são
disponíveis para muitas atividades, é claro/não é claro para o financiador o que é
a bioeconomia).
6. Que tipo de fomento faria sentido para o campo da bioeconomia?
7. Como as demandas do consumidor/da sociedade influenciam a tomada de
decisão na sua instituição?
8. Como criar um ambiente competitivo para a bioeconomia?

Ambiente regulatório
1. Como você/sua instituição percebe o ambiente regulatório para a bioeconomia no
Brasil?
2. Qual(is) tipo(s) de política(s) são necessárias para que o Brasil avance e se
posicione perante o mundo?
3. Há políticas/normativas que seja prejudicial ao avanço da bioeconomia?
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Competitividade internacional
1. Qual sua visão da bioeconomia fora do Brasil?
2. Sua instituição atua em bioeconomia fora do Brasil? Caso positivo, como é o
ambiente internacional (também em comparação com o ambiente no Brasil)?
3. O que é preciso para que o Brasil avance nessa agenda e se firme como uma
potencial liderança internacional em bioeconomia?
4. Quais oportunidades você/sua instituição enxerga para concretizar uma
bioeconomia robusta e globalmente competitiva?
5. Como melhorar a competitividade internacional na bioeconomia?
6. O que é necessário para que as empresas possam competir globalmente no
campo da bioeconomia?

Desafios da bioeconomia
1. O que a bioeconomia pode promover de mudança no Brasil?
2. Quais fatores tem influenciado o ambiente de negócios da bioeconomia no Brasil?
3. Quais elementos são necessários para a bioeconomia avançar no Brasil? (ex.
políticas públicas, P&D, regulação, mercado)
4. Quais são as vocações do país para a bioeconomia? E quais seriam os desafios
para essas vocações?
5. Quais ações deveriam ser priorizadas em uma estratégia de bioeconomia
nacional?
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10.4. Anexo 4 – Formulário colaborativo POM
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10.5. Anexo 5 – Metodologia baseada no método de design
thinking

Figura 55. Modelo básico da técnica de design thinking

Etapa 1 - Técnica de brainwriting: Exercício individual que consistiu em escrever ao
menos 5 propostas num período de 10 minutos. O foco nesta etapa foi na quantidade de
propostas e no aspecto intuitivo das respostas recebidas.
Etapa 2 – Organização dos Inputs: Exercício coletivo de organizar as informações, criar
formas de categorização. Esse exercício foi feito no excel sendo atribuída 1 palavra-chave
para cada categoria estabelecida.
Etapa 3 - Técnica do pensamento construtivo - advogado do anjo: Exercício conjunto
onde todas as propostas foram discutidas tendo o debate moderado com o foco nas
qualidades de casa proposição.
Etapa 4 – Ranqueamento e convergência: Exercício coletivo dividido em duas etapas.
Primeiramente as propostas foram analisadas de acordos com os filtros de seleção de
cada elemento (desafio ou missões). Em seguida as propostas foram ranqueadas e
mescladas após uma avaliação do significado de cada palavra na sentença proposta.

445

10.6. Anexo 6 – Resultados intermediário sobre as sentenças de
desafio

Tabela 11. Resultados intermediário sobre as sentenças de desafio
Categoria / palavrachave

#

Desafio

1

Promover a Inovação na agropecuária e indústria brasileiras
valorando nossa biodiversidade

biodiversidade

2

Utilizar a biodiversidade de forma sustentável em grande escala

biodiversidade

3

Converter as milhares de moléculas e compostos da biodiversidade
em poucos produtos de alto valor agregado

biodiversidade /
bioprodutos

4

Aumentar as ações de pesquisa em ambientes industriais em
parceria com ICT´s

CTI

5

Ampliar uma economia de baixo carbono e estimular a economia
circular

desenvolvimento
sustentável

6

Promover o desenvolvimento sustentável através da estruturação
da bioeconomia nacional

desenvolvimento
sustentável

7

Retomada da economia nacional através da estruturação da
bioeconomia

desenvolvimento
sustentável

8

Induzir um novo ciclo de desenvolvimento do país baseado na
Bioeconomia

desenvolvimento
sustentável

9

Desenvolvimento econômico sustentável com recursos de origem
biológica e renovável com uso responsável dos recursos naturais, desenvolvimento
gerando riquezas, empregos e bem-estar para a sociedade
sustentável

10

Implantar a sustentabilidade como pilar da nova era de
desenvolvimento do Brasil

desenvolvimento
sustentável

11

Investir em inovação sustentável que gera prosperidade e
abundância para o Brasil e os brasileiros

desenvolvimento
sustentável

12

Assumir a liderança mundial em bioeconomia

liderança

13

Transformar o Brasil numa potência global por meio da Bioeconomia liderança

14

Elevar o Brasil ao status de liderança global de desenvolvimento com liderança
sustentabilidade

15

Fazer do Brasil a referência em Bioeconomia no mundo.

liderança

16

Uso das vocações nacionais para assumir a liderança em
bioeconomia

liderança
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17

Atender ao “Nexo Água-Energia-Alimento”, estimulando análises de
ciclo de vida.

Nexus

18

Elevar a Bioeconomia ao status de política de Estado.

priorização

19

Reduzir a dependência internacional da indústria brasileira em
termos de matéria-prima e energia

reduzir importação

20

Garantir a segurança alimentar (produção e acesso aos alimentos)
da crescente população

segurança alimentar

21

Aumentar em 3x os indicadores sociais da Amazônia com o uso da
Bioeconomia

sociedade

22

Reduzir o uso de produtos de origem fóssil

substituição

23

Atender a novas demandas de mercado com o envelhecimento da
população e movimentos para substituição de produtos de origem
animal

substituição

24

Acelerar a transição para uma economia de baixo carbono através da transição
bioeconomia

25

Adotar um modelo de transição para uma bioeconomia que gere
engajamento dos atores da economia tradicional

transição

#
1
2

Desafio
Estruturar a bioeconomia brasileira para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental;
Desenvolvimento Sustentável para a Prosperidade dos Brasileiros

3

Ser referência mundial em Bioeconomia, promovendo um modelo de desenvolvimento
sustentável com prosperidade compartilhada e melhoria da qualidade de vida para todos
os brasileiros

4

Acelerar a transição para um modelo de desenvolvimento econômico sustentável

10.7. Anexo 7 - Resultados intermediário sobre as missões da
bioeconomia

Tabela 12. Resultados intermediário sobre as missões da bioeconomia 1
#
1

2
3
4
5
6
7

Missão
Garantir maior autonomia e soberania quanto à produção de insumos estratégicos para
as cadeias de produção nacionais, com destaque para a indústria química e
agroindústria.
Tornar-se ator relevante no desenvolvimento e aplicação de plataformas biológicas,
assumindo o desafio de alcançar, no mínimo, 10% do marketshare global de enzimas.
Desenvolvimento de biorrefinarias (foco na valorização dos resíduos)
Desenvolvimento de cadeias produtivas da biodiversidade brasileira
Agregar valor à biodiversidade com processos focados em sustentabilidade
Comunicação e Educação da Bioeconomia
Levar até X% do território nacional a importância da bioeconomia para a sociedade até
XXXX
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8
9
10
11
12

Reduzir em X% as emissões de carbono na indústria de transformação até 2050
Reduzir em X% as emissões de carbono até 2050 por meio da bioeconomia até XXXX
Estimular a economia de baixo carbono através de programa de credito de carbono para
bioprodutos
Fomentar a inovação, por meio de reformulação marco regulatório para agilizar pesquisas
em ICTs e parcerias público-privadas
Aumentar as parcerias público-privadas para inovação em bioeconomia

Tabela 13. Resultados intermediário sobre as missões da bioeconomia 2
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Missão
Aumentar em X% a produção de insumos estratégicos para a indústria de transformação
e agroindústria até XXXX
Aumentar em X% a participação de recursos de origem biológica na indústria de
transformação até XXXX
Substituir em até X% os petroquímicos produzidos no Brasil por tecnologias de origem
biológica até XXXX
Alcançar X% do marketshare global de enzimas até XXXX
Aumentar em X% a utilização de resíduos agroindustriais e florestais até XXXX
Levar até X% do território nacional a importância da bioeconomia para a sociedade até
XXXX
Reduzir em X% as emissões de carbono na indústria de transformação até XXXX
Reduzir em X% as emissões de carbono por meio da bioeconomia até XXXX
Aumentar em X% as parcerias público-privadas para inovação em bioeconomia até XXXX
Cadeias da Biodiversidade

10.8. Anexo 8: Lista de convidados para o Ciclo de Oficinas
ODBio
Tabela 14. Convidados para o Ciclo de Oficinas ODBio
Instituição

Nome

14 Bisness

Diana Jungmann

UFRJ

Caetano Penna

Consultoria CGEE

Tatiana Espindola

ABBI

Thiago Falda

ABC

Carlos Nobre

ABIFINA

Ana Claudia Dias de Oliveira

ABIHPEC

Rose Hernandes

ABIQUIM

Andrea Cunha

ABIQUIM

Fernando Tibau

ABIQUIM

Luiza Ribeiro

Amazônia 4.0

Liane Lima
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BNDES

Artur Yabe Milanez

BNDES

Nabil

CGEE

Bárbara Bressan

CGEE

Daniella Fartes

CGEE

Emilly Silva

CGEE

Regina Silverio

CGEE

Marcelo Poppe

CNA

Bruno Lucchi

CNA

Marina Zimmermann

CNI

Davi Bomtempo

CNI

Millena Saturnino

CNI

Renata Medeiros dos Santos

CNI

Mário Cardoso

CNPEM

Eduardo Couto

Braskem

Mateus Schreiner Garcez Lopes

LNBR

Juliana Teodoro

LNBR

Edvaldo Morais

LNBR

Thayse Hernandes

CNPEM

Kleber Frachinni

CNPEM

Mário Murakami

CNPq

Raquel Coelho

E4CB

Beatriz Luz

Embrapa

Alexandre Alonso

Embrapa

Anderson Sevilha

Embrapa

Guy de Capdeville

Embrapa

Simone Mendonça

Embrapa

Maurício Lopes

Embrapa

Beata Emoke Madari

Embrapa

Ivan Bergier Tavares de Lima

Embrapa

Marcelino Carneiro Guedes

EMBRAPA/MAPA

Alessandro Cruvinel

EMBRAPA/MAPA

Daniel Trento do Nascimento

Embrapii

José Luis Gordon

449

FIESP

Eduardo Giacomazzi

FINEP

Henrique Vasquez

FINEP

Rodrigo Secioso

FINEP

Simone Paiva

GFI

Alexandre Cabral

GFI

Gustavo Guadagnini

IBA

Patricia da Silva Machado

IBA

Paulo Hartung

IDSM

Dávila Corrêa

INCT Synbio

Elíbio Rech

INPA

Jorge Ivan Rebelo Porto

INPA

Adrian Pohlit

CBA-Manaus

André Willerding

IDESAM-Manaus

Carlos Gabriel Koury

MPEG-Belém

Ely Simone Cajueiro Gurgel

BioTec-Belém

José Seixas Lourenço

BioTec-Belém

Artur Luiz da Costa da Silva

UNIR-Porto Velho

Jairo Rafael Machado Dias

Embrapa-Rio Branco

Jacson Rondinelli da Silva Negreiros

INSA

Mônica Tejo

INT

Ayla Santana

ISI Biomassa

Carolina Andrade

ISI Biossintético

Paulo Coutinho

ISI Biossintético

Mariana Doria

ISI Biossintético

Vitória Santos

Sebrae

Marilia

MAPA

Marco Pavarino

MAPA

Cleber Oliveira Soares

MAPA

Sibelle Silva

MAPA

Paulo Ramon Mocelin

MAPA

Fabricio Santana Santos

MAPA

Joaquim Dias Nogueira

MCTI

Débora Freitas
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MCTI

Marcondes

MCTI

Coordenação-Geral de Bioeconomia CGBE

MCTI

Bruno Nunes

MCTI

Daniel Chang

MCTI

Dione Vitor dos Santos

MCTI

Elaine Pasquim

MCTI

Eliana Ramos

MCTI

Fábio Larotonda

MCTI

Gustavo Andrade

MCTI

Rosangela Souza

MCTI

Rafael Menezes

MCTI

Ana Paula Correa

MCTI

Wanessa

MDR

Luís Felipe de Souza Silva

MDR

Adriana Melo Alves

MDR

Luiz Paulo de Oliveira Silva

MDR

Vitarque Coelho

ME

Gustavo Silva

ME

Leonardo Povoa

MMA

Fábio Brasiliano da Silva

MME

Miguel Ivan Lacerda

MME

Patricia Soares

MME

Umberto Mattei

MRE

Leonardo Santana

MRE

Renato Godinho

MS

Bruno de Carvalho Duarte

MS

Marcos Ferreira

Presidencia

Luiz Machado

RSB

Maria Carolina Grassi

SEBRAE

Valéria Vidal

SEDECTI

Tatiana Schor

UFRJ

José Vitor Bomtempo
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UFRJ

Flávia Alves

UFRJ

Fábio Oroski

Green Rio

Maria Beatriz Costa

Instituto Arapyaú

Inaiê

ABTCP

Darcio Berni

ABAG

Marcello Brito

ÚNICA

Eduardo Leão de Sousa

ÚNICA

Géraldine Kutaz

Unicamp

Gonçalo Pereira

USP

Ricardo Abramovay

10.9. Anexo 9 – Formulário sobre diretrizes e resultados
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10.10.

Anexo 10 – Resultado do exercício “Visão de Futuro”

FIGURA 56. EXERCÍCIO “VISÃO DE FUTURO”
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10.11.
Anexo 11 – Glossário do framework POM para a
bioeconomia

GLOSSÁRIO – Framework POM para a bioeconomia
BIOECONOMIA
Compreende toda a atividade econômica derivada de bioprocessos e bioprodutos que
contribui para soluções eficientes no uso de recursos biológicos - frente aos desafios em
alimentação, produtos químicos, materiais, produção de energia, saúde, serviços
ambientais e proteção ambiental - que promovem a transição para um novo modelo de
desenvolvimento sustentável e de bem-estar da sociedade.
BIOMASSA
Matéria orgânica de origem vegetal e animal considerado tanto o que é
produzido/cultivado quanto os resíduos gerados.
RECURSOS BIOLÓGICOS RENOVÁVEIS
Mais amplo que o conceito de biomassa, os recursos biológicos renováveis também
incluem elementos bioquímicos, como genes, proteínas e micro-organismos de interesse
para a bioeconomia.
ECONOMIA CIRCULAR
Uma economia circular é uma abordagem sistêmica de desenvolvimento econômico
projetada para beneficiar as empresas, a sociedade e o meio ambiente. Em contraste
com o modelo linear, uma economia circular é regenerativa por design e visa desacoplar
gradualmente o crescimento do consumo de recursos finitos (Ellen MacArthur
Foundation, 2021).
SOCIOBIODIVERSIDADE
Sociobiodiversidade é um conceito que envolve a relação entre a diversidade biológica,
os sistemas agrícolas tradicionais (agrobiodiversidade) e o uso e manejo destes recursos
junto com o conhecimento e cultura das populações tradicionais e agricultores familiares
(Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPE, 2021). São “bens e serviços gerados a partir de
recursos da biodiversidade, voltados à formação de cadeias produtivas de interesse de
povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares, que promovam a
manutenção e valorização de suas práticas e saberes, e assegurem os direitos
decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria de sua qualidade de vida e do
ambiente em que vivem” (Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da
Sociobiodiversidade - MDA/MMA/MDS).
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DESAFIO
Um desafio é uma área amplamente definida, identificada como urgente e selecionada
como prioritária, seja através de um processo de cima abaixo (top down), seja através de
um processo de baixo acima (bottom up), como resultado de mobilização social. Um
desafio deve ser relevante, urgente e legítimo.
MISSÃO AMPLA E MISSÕES ESPECÍFICAS
As missões são as formas de se enfrentar os desafios ao se estabelecer questões
específicas a serem endereçadas. São imperativos que representam possíveis soluções
– comportamentais, ambientais, tecnológicas, regulatórias e econômicas – para o desafio,
aos quais se associam objetivos verificáveis (por vezes, mensuráveis) em um prazo préestabelecido. No contexto do projeto ODBio existe uma missão ampla e missões
específicas.
CAPACIDADES E CAPACITAÇÕES
Respectivamente, recursos intangíveis e tangíveis, instituições e suas relações em
estruturas; e a habilidade de um agente em mobilizar ou usar esses recursos e estruturas
para atingir objetivos específicos.
PROJETOS ESTRUTURANTES
São iniciativas direcionadas ao comprimento da missão que, ou se valem de capacidades
existentes, explorando a capacitação dos agentes, ou busca criar novas capacidades e
capacitações. Em conjunto, formam uma carteira de projetos que permitem a
experimentação e o aprendizado.
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Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)
Organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI)

Eixo 3
Propostas Institucionais

Este conjunto de relatórios apresenta os trabalhos desenvolvidos até
o presente no ODBio sobre matérias institucionais, como a proposta
de modelo de governança voltado para a promoção da bioeconomia,
que resultou na proposição de um Painel Nacional de Bioeconomia,
um Conselho Interministerial de Alto Nível para Bioeconomia, um
Comitê Gestor Técnico, uma Secretaria Executiva, um conjunto de
Câmaras Temáticas e Setoriais, e Grupos de Trabalho. Também traz
a proposta para a Conferência Nacional em Bioeconomia (CNBio), que
tem como principal objetivo consolidar o entendimento da importância
da bioeconomia para o país e seu papel em acelerar o uso sustentável
e a valorização de recursos de origem biológica na economia para o
desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, e para a
substituição de produtos de origem fóssil.
Os dois documentos que compõem o eixo matérias institucionais são:
• Proposta de modelo de governança para a bioeconomia brasileira.
• Proposta de Conferência Nacional de Bioeconomia.
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Proposta de modelo de governança para a bioeconomia
brasileira
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1. Introdução
1.1 Breve contextualização e formulação do problema
Este relatório apresenta os resultados finais da assessoria prestada pela
Vertentes Consultoria para o CGEE com objetivo de subsidiar a proposição de um
modelo de governança para a bioeconomia brasileira. O modelo proposto visa
apoiar a implementação do programa ODBio (Oportunidades e Desafios da
Bioeconomia) no âmbito do Projeto Agenda Positiva da Mudança do Clima e do
Desenvolvimento Sustentável.
A bioeconomia compreende toda a atividade econômica derivada de
bioprocessos e bioprodutos que contribuem para soluções eficientes no uso de
recursos biológicos - frente aos desafios em alimentação, produtos químicos,
materiais, produção de energia, saúde, serviços ambientais e proteção ambiental
- que promovem a transição para um novo modelo de desenvolvimento
sustentável e de bem-estar da sociedade

(ODBio, 2020). A governança é

entendida amplamente como a maneira pela qual o poder é exercido na
administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o
desenvolvimento (Banco Mundial, 1992). A governança da bioeconomia envolve,
portanto, como mobilizar recursos públicos e privados e como manejar interesses
buscando alcançar aqueles propósitos.
O tema tem entrado nas agendas dos diversos países especialmente em
decorrência de um conjunto de aspectos, que envolvem desde a necessidade de
lidar com o quadro das mudanças climáticas globais e a necessidade de uma
descarbonização da matriz produtiva mundial, passando pela busca de novos
vetores de dinamização econômica em quadro de crise, até a tentativa de fazer
disto uma estratégia de ampliação de oportunidades de inclusão de pessoas e
regiões que ficaram à margem dos processos de industrialização tradicional do
século XX, e que ainda contam com significativos estoques de recursos naturais.
A Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015)
sintetizam, em grande medida, este conjunto de ambições e se tornaram
referências crescentemente adotadas por governos, organizações sociais e atores
do mundo empresarial (Constanza et al. 2015). Essa agenda traz um conjunto de
compromissos para os países em temas como inclusão social, diminuição de
desigualdades e responsabilidade ambiental. A bioeconomia é uma das áreas
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mais promissoras para atingir este conjunto de objetivos, mas os desafios para
isso são de uma complexidade significativa e que não pode ser ignorada.
Esse caráter abrangente do tema e suas ambições implica em pré-requisitos
técnicos, econômicos e sociais que a própria bioeconomia – isto é, seus atores
específicos, estatais e não estatais - não pode criar de forma espontânea ou
desarticulada. Para promove-la é necessário mobilizar um conjunto diversificado
de incentivos, promover a coordenação de práticas envolvendo atores
governamentais

e

não

governamentais,

buscar

complementaridade

e

convergências entre políticas e entre atores que não necessariamente estão
habituados a trabalhar com forte sinergia. Daí a importância de um quadro de
governança igualmente abrangente para a bioeconomia, que permita superar
bloqueios e garantir o surgimento de transformações necessárias à sua
operacionalização e à efetividade da retórica que o conceito enseja.
Nesses termos, um modelo de governança não implica somente em definir
que fórum reunirá atores interessados. É necessário, junto disso, arquitetar
todo um arranjo institucional correspondente: um conjunto de regras que
definem, de forma particular, “quem está habilitado a participar de um
determinado processo, o objeto e os objetivos desse e as formas de relação
entre os atores” (Pires e Gomide, 2013). São estas regras que determinam como
se dará efetivamente a coordenação entre os vários atores em torno de diretrizes
ou políticas produzidas conjuntamente.
Um bom modelo de governança aplicado à promoção da bioeconomia no caso
brasileiro, portanto, não pode resultar simplesmente de um desenho idealizado. É
preciso um esforço de análise para que o desenho a ser implementado resulte de:
a) identificação de evidências e lições derivadas do que tem sido feito nas
melhores práticas produzidas pela experiência internacional; b) uma leitura
específica do ambiente político, econômico e institucional do Brasil para identificar
o quanto as lições obtidas desde a experiência internacional cabem no contexto
do país ou que adaptações precisariam ser produzidas; c) ouvir atores relevantes
e suas expectativas para que elas possam ser consideradas neste desenho; d)
finalmente, propor um desenho que possa equilibrar da melhor maneira possível
interesses, lições e ambições associadas à gestão deste tema.
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1.2 Alguns conceitos chave
A

literatura

sobre

governança

(Peters,

2011;

Peters&Rhodes,

2010;

Bouckaert&Verhoest, 2010; Pires&Gomide, 2013; Lotta&Favareto, 2016; entre
outros) destaca temas e questões sensíveis que, pela sua importância, deveriam
ser objeto de especial atenção. Em síntese, esta literatura sugere que modelos de
governança precisam:
a) Serem efetivos no sentido de, mais do que reunir um certo número de
atores, mobilizar os meios necessários para alcançar finalidades
previamente definidas;
b) Para isso, modelos a serem adotados não podem ser desenhado a partir
de, simplesmente, intenções normativas; em vez disso é necessário buscar
forte aderência à dinâmica concreta dos interesses dos atores relevantes,
estatais e não estatais, e também às características do ambiente
institucional do país e do governo no qual este modelo de governança irá
operar; e c) para que isso aconteça é altamente relevante a forma como se
dá a coordenação entre atores, políticas e instrumentos em quatro
domínios chave: a coordenação intersetorial, envolvendo áreas de
governo; a coordenação federativa, envolvendo níveis de governo; a
coordenação multiatores, envolvendo atores do Estado, da sociedade e
do setor privado; e a coordenação territorial, envolvendo a adequação e
adaptabilidade das diretrizes e ações à heterogeneidade espacial que
marca o contexto de aplicação e condução das definições geridas nestes
espaços de governança.
A literatura indica ainda que para, que a coordenação aconteça, devem ser
mobilizados instrumentos que possibilitem isso. Há três tipos principais de
instrumentos que viabilizam a coordenação nos diferentes domínios indicados
acima. A hierarquia, que implica em autoridade para fazer cumprir definições
pactuadas ou para aplicar marcos legais existentes. Neste caso, importa menos a
posição formal de uma estrutura de governança, e mais a garantia de que, caso
não ocorra a implementação do previsto, sanções ou constrangimentos de ordem
política, fiscal ou legal serão mobilizadas. Isso é o que leva os atores a se alinhar
na direção apontada. O segundo tipo são os incentivos, cujo tipo mais comum é
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o incentivo financeiro, obtido por meio de financiamento facilitado, subsidiado, ou
sob a forma de isenções e incentivos fiscais.
Mas há outras formas não financeiras igualmente importantes: o acesso a
informação estratégica ou produzida de forma partilhada pode converter-se em
ativo importante; a mobilização de relações sociais com outros agentes pode
converter-se em poder, outro ativo importante, para influenciar marcos legais,
alocação de verbas e prioridades públicas e afins. Este tipo de instrumento
pressupõe, portanto, que sejam pactuados e identificados claramente os ganhos
em participar de algo. E a terceira forma de coordenação é a mobilização em
rede, espontânea, dos vários atores. Neste caso a adesão a uma estrutura de
governança e aos objetivos ali definidos se dá por alinhamento quase automático
de um ator com aquela iniciativa, pois pressupõe-se que haverá algum ganho em
participar, mesmo que a forma como isso se dá não esteja explicitada como
acontece na coordenação sob incentivos. Esta terceira é a forma de mais baixo
custo político, à medida que os atores ficam livres para aderir ao que é discutido
ou definido em uma determinada instância, mas é também aquela menos
consistente para garantir compromissos duradouros em torno de uma estratégia,
pois não há mecanismos de enforcement que vinculem atores a decisões, como
há quando se faz coordenação via exercício de poder hierárquico, ou com
incentivos explícitos e contratados.

1.3 Procedimentos metodológicos
A breve contextualização feita nas páginas iniciais deste relatório evidencia como
a governança da bioeconomia constitui um tipo de problema específico, marcado
por alta complexidade e pela necessidade de coordenar esforços de um conjunto
de atores estatais e não estatais em torno de determinados propósitos. A
identificação de alguns conceitos chave, como se buscou fazer no tópico anterior,
por sua vez, permitiu identificar domínios críticos e variáveis chave a serem
observados tanto na leitura da experiência internacional como na análise dos
casos brasileiros a serem usados como inspiração e fontes de aprendizados.
•

Identificação das lições desde a experiência internacional
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Dados estes parâmetros iniciais, a primeira etapa da pesquisa consistiu em uma
sistematização da literatura existente sobre governança e bioeconomia. Foram
utilizadas as seguintes palavras-chave: bioeconomy governance; institutional
arrangements bioeconomy; governance arrangements; governance instruments
bioeconomy. Estas palavras-chave foram aplicadas em alguns dos repositórios
mais

utilizados

para

buscas

(https://scholar.google.com)

e

deste

tipo:

Google

Scholar

of

Science

Web

(https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/).

Deste

procedimento foram identificadas 141 referências. Disto, por relevância e número
de citações foram selecionados 41 trabalhos. E estes, foram analisados
observando-se um conjunto de perguntas elencadas a seguir:
Quanto à descrição geral dos modelos de governança, foram analisados: a)
Escopo geral da iniciativa - o que busca promover: ciência e tecnologia, ciência
e tecnologia e mercados, infraestrutura, financiamento, combinações destes
temas, outros temas; b) Setores prioritários da bioeconomia envolvidos
(agricultura, energia, outros); c) Atores envolvidos, por grupos de atores:
estatais, atores de mercado, da sociedade civil, do mundo da ciência e tecnologia,
outros; d) Papéis e responsabilidades destes atores; e) Padrões de interação:
o que é feito nos espaços de governança? (formulação de diretrizes, acordos,
monitoramento, se reúnem com que periodicidade, com qual dinâmica); f)
Componentes do arranjo 1 - instrumentos produzidos/geridos no arranjo
(planos ou outros documentos de diretrizes, programas específicos, fundos de
financiamento, marcos legais, incentivos, outros); g) Componentes do arranjo 2
- espaços formalmente constituídos (câmaras, conselhos, grupos de trabalho,
outros); h) Componentes do arranjo 3 - processo decisório (deliberativo,
consultivo, acordos combinações de consulta e decisão, etc.).
Quanto à descrição dos domínios e conceitos destacados na leitura sobre
governança, foi analisado se: a) Há coordenação intersetorial/horizontal entre
áreas de governo; b) Há coordenação federativa/vertical entre níveis de
governo; c) Há coordenação multiatores/entre Estado, sociedade e mercado; d)
Há coordenação territorial/entre diretrizes e contextos territoriais específicos.
Quanto à identificação de espaços e instrumentos que favorecem a
coordenação, foi observado se: a) Há (ou prevalece) uma instância executiva e
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com poder de hierarquia sobre as demais e que "obriga" a cooperação; b) Há (ou
prevalecem) incentivos, benefícios, prêmios para aqueles que participam do
acordo de governança cooperarem; c) Há (ou prevalece) a expectativa de que os
atores coordenem suas ações em rede e de forma espontânea, por alinhamento
de interesses com os demais; d) Há combinações dos três tipos de
instrumentos de coordenação anteriores.
Este conjunto de aspectos foram observados transversalmente e levaram à
elaboração de quadros síntese e de identificação de lições, apresentadas na
seção seguinte deste relatório, juntamente com a análise em profundidade de
casos especialmente relevantes.
Os casos selecionados foram: Alemanha, Dinamarca, França, Costa Rica e
Estados Unidos. A escolha dessas experiências se justificou por sua relevância
internacional no campo da bioeconomia e, ao mesmo tempo, pela expressiva
diversidade de modelos de governança em que elas operam: algumas são mais
abrangentes no número de atores e setores mobilizados, outras mais restritas;
algumas são mais complexas em sua estrutura de funcionamento, outras mais
simples; algumas são mais verticais, outras mais policêntricas.
•

Identificação de lições desde a experiência brasileira

O procedimento anterior teve como um de seus principais resultados a
constatação de que há enorme variedade nas formas de governança adotadas na
experiência internacional, e que a adequação dos desenhos adotados às
características específicas do contexto e do ambiente institucional de cada país é
algo fundamental para seu êxito. Como não existe, propriamente, uma estrutura
de governança da bioeconomia no Brasil – este é justamente o objeto deste
estudo -, optou-se por analisar, brevemente, um pequeno conjunto de
experiências de governança sobre temas correlatos, buscando, extrair algumas
lições.
Neste caso, as análises foram orientadas a buscar informações que permitissem
caracterizar três aspectos centrais: a) atores envolvidos – qual é a diversidade
de atores, quais são seus papeis e quais suas responsabilidades dentro do arranjo
e governança naquele tema ou política; b) arranjo institucional de coordenação
– quais são as características do arranjo voltado a promover a coordenação entre
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esta diversidade de agentes, que espaços existem para a gestão destas
iniciativas, e que instrumentos são utilizados para favorecer a convergência e a
complementaridade entre atores e políticas; e c) normas, padrões e
procedimentos – quais são as formas pelas quais estas estruturas operam,
envolvendo combinações entre deliberação, consulta, pactuação, entre outros
meios possíveis de articulação e padronização de relações.
As experiências nacionais analisadas foram definidas a partir de consultas
realizadas junto a gestores envolvidos com ações de bioeconomia. São elas: o
CTNBIO, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança; o CONAMA, Conselho
Nacional de Meio-ambiente; e a CGEN, Conselho do Patrimônio Genético. O
critério de escolha envolvia a atuação em temas correlatos e relevantes para a
bioeconomia, a adoção de formas relativamente inovadora de envolvimento de
agentes

de

diferentes

tipos,

o

reconhecimento

como

instâncias

cujo

funcionamento e resultados são reconhecidos por gestores e lideranças não
estatais.

•

Entrevistas e consultas a informantes chave

As experiências internacionais e nacionais analisadas e os achados relacionados
à identificação de problemas de governança desde a literatura geral permitiram
formular algumas questões chave. Mas apenas parte do processo de proposição
de um modelo de governança envolve uma dimensão técnica, outra parte envolve
uma dimensão política e institucional, e implica definições estratégicas a respeito
de certas escolhas. Para levantar subsídios para esta outra dimensão, foram
realizadas entrevistas com atores chave e foi aplicado um questionário com
alguns atores.
No questionário online foram abordadas questões com o seguinte teor: a)
Mapeamento de programas ou iniciativas mais relevantes na esfera de
atuação do entrevistado, associados à bioeconomia; b) Levantamento de opiniões
do entrevistado sobre aspectos relativos ao formato de uma estrutura de
governança voltada à promoção da bioeconomia no Brasil, buscando indicações
de que aspectos poderiam ajudar a potencializar estas iniciativas ou a criar novas
ações relevantes; c) Levantamento de opiniões do entrevistado sobre as funções
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que uma estrutura de governança deveria desempenhar para potencializar estas
iniciativas ou criar novas ações relevantes; d) Levantamento de opiniões do
entrevistado a respeito de quais são os atores ou iniciativas mais relevantes,
dentro e fora do governo, que precisariam ser mobilizados, de alguma forma, em
uma estrutura de governança da bioeconomia no Brasil; e) Indicação de
experiências no Brasil ou fora do Brasil, consideradas muito importantes na
promoção da bioeconomia. Nas entrevistas realizadas foi utilizada uma versão
mais curta deste mesmo roteiro.
O questionário online foi respondido por 12 pessoas e foram entrevistadas
diretamente 6 pessoas. Mais informações sobre os entrevistados e respondentes
podem sem verificadas no anexo 1.

•

Elaboração de uma proposta de governança da bioeconomia no

Brasil: Resultado das reuniões de trabalho e Oficina de Modelos de
Governança para Bioeconomia
Tendo por base os subsídios colhidos nas etapas anteriores, passou-se à
elaboração de uma proposta de governança da bioeconomia no Brasil. Esta etapa
foi desenvolvida a partir de amplo diálogo com as equipes responsáveis pelo
programa, estruturas ministeriais diversas e com levantamento de subsídios e
contribuições de atores chave no setor empresarial e na sociedade civil.
No dia 20 de agosto foi realizada a I Reunião de trabalho sobre modelos de
Governança da Bioeconomia Brasileira, o objetivo desse encontro foi promover o
diálogo sobre modelos de governança e a reunião contou com a participação de
dez instituições: CGEE, MCTI, MDR, MRE, MAPA, MMA, MME, ME, MS e Casa
civil. Durante o evento foram discutidos diversos tópicos relacionados a
necessidade de um recorte setorial da bioeconomia, a criação de um nível
intermediário de comitê gestor e sobre ministérios setoriais terem papel de
coordenação. A participação de todos foi muito importante para troca de
informações e para a coleta de subsídios e insumos para a realização da proposta
de modelos de governança da bioeconomia brasileira.
No dia 22 de setembro ocorreu a II Reunião de trabalho sobre modelos de
Governança da Bioeconomia Brasileira, com a presença de diversos ministérios e
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também da ABC, CNA e CNI. Nessa reunião foram apresentados os resultados
prévios obtidos com a ajuda dos debates realizados na reunião anterior. Os
resultados também foram embasados em análises de experiências nacionais e
internacionais de governança setoriais e temáticos e foram expostos alguns dos
caminhos possíveis a serem seguidos para o desenho de governança. Os
subsídios apresentados nessa reunião foram muito importantes para auxiliar na
definição dos modelos de governança que foram apresentados na oficina de
trabalho.
A Oficina Governança aconteceu no dia 9 de outubro e contou novamente com a
participação de diversos ministérios, entre eles pode-se citar, MCTI, MRE, MAPA,
ME e Casal Civil e teve como objetivo discutir um arranjo de governança
preliminar. Este arranjo preliminar foi elaborado a partir de pesquisa documental
e de interações realizadas anteriormente, incluindo reuniões, entrevistas e
questionário. A proposta final foi elaborada e o intuito é que sirva como subsídio
para a construção da governança para a bioeconomia brasileira. As informações
completas sobre as reuniões de trabalho e oficina podem ser verificadas nos
Anexos 2 e 3.
A proposta de governança esboçada será apresentada tendo por base a seguinte
estrutura: a) Parâmetros e referências para o desenho adotado, no qual são
formalizados alguns critérios apoiados nas lições obtidas com a análise dos casos
e com as entrevistas, por meio dos quais se identificam aspectos fundamentais a
serem tomados em conta para o caso brasileiro; b) Escopo e temas prioritários
para a governança da bioeconomia no Brasil, delimitando o foco de atuação da
estrutura proposta ; c) Espaços e formas de governança da bioeconomia no
Brasil, com o desenho de instâncias que devem compor um arranjo; d) Funções
para cada um dos espaços propostos neste arranjo, e os respectivos
instrumentos de coordenação para garantir que estas funções sejam
cumpridas.
Assim, a proposta final, apresentada no segundo capítulo deste relatório contem
indicações estruturadas nos mesmos domínios que foram observados nas
experiência internacional e nacional na etapa anterior, isto é: proposição de atores
a serem mobilizados por esta estrutura de governança; arranjo de coordenação,
com a identificação dos espaços e instrumentos para favorecer convergência e
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complementaridade entre estes atores na promoção da bioeconomia; normas,
padrões e procedimentos relativos ao funcionamento destes espaços. Esta
proposição leva em conta, ainda, o modelo de boas práticas em governança do
Tribunal de Contas da União e as demais diretrizes governamentais que regulam
a constituição de fóruns e espaços de governança deste tipo.
1.4 As partes desse relatório
A estrutura deste relatório reproduz a ordem dos procedimentos metodológicos
descritos acima. No próximo capítulo são apresentadas as lições obtidas com a
experiência internacional, com os casos brasileiros relevantes e com as
entrevistas e consultas realizadas junto a informantes chave. E o capítulo seguinte
traz, a partir das reuniões de trabalho e da oficina, a proposição do arranjo de
governança para a bioeconomia no Brasil, à luz das lições expostas.

2 Bases para um desenho de governança da bioeconomia

2.1 Lições obtidas desde as experiências internacionais
Características gerais das experiências internacionais
O levantamento da literatura sobre governança da bioeconomia no plano
internacional revelou um panorama bastante heterogêneo. Há uma variação muito
significativa entre países no que diz respeito ao desenho das formas de
governança adotadas. Soma-se a isso outro aspecto: o caráter relativamente
recente de boa parte das experiências, o que faz com que não exista,
propriamente, balanços e avaliações consolidadas a respeito do que funciona ou
não nas tentativas de coordenar esforços para promoção da bioeconomia. Ainda
assim é possível extrair algumas lições úteis ao caso brasileiro, tanto no que diz
respeito ao escopo das iniciativas quanto em relação ao desenho.
Quanto ao escopo, o que se observou é que os arranjos de governança
produzidos pela experiência internacional, em sua larga maioria, priorizam mais a
promoção da bioeconomia do que a gestão dos riscos envolvidos.
A estratégias de promoção envolvem, sobretudo, ações de: P&D - estratégia de
pesquisa e desenvolvimento com repercussão para produtos e serviços de base
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biológica; incentivos – fortalecimento da competitividade dos produtos de base
biológica por meio de subsídios e outros incentivos; comunicação - campanhas
e ações públicas para aumentar a visibilidade da bioeconomia e participação da
sociedade na transformação de base biológica, incluindo um consumo mais
responsável e sustentável.
As ações de gestão de risco, por sua vez, são voltadas a mitigar ou dirimir conflitos
associados ao tema bioeconomia, como: medidas e diretrizes associadas a
preocupações com a equidade – para amenizar problemas de seletividade na
contratação trabalhadores e fornecedores nas cadeias de produtos/serviços;
ações para evitar escassez e degradação de recursos - uma vez que a
potencialização da bioeconomia pode resultar em pressão sobre recursos e
eventual

uso

exacerbado

(por

exemplo:

água,

solo,

biodiversidade);

monitoramento e ações de mitigação e adaptação relacionadas a mudança
no uso da terra – a bioeconomia pode impulsionar conversão de usos da terra
ou conflitos envolvendo o controle deste recurso por grupos em disputa (por
exemplo em áreas de florestas e recursos de uso comum).
Esta constatação é relevante porque o desejável é que arranjos de governança
possam abranger estes dois domínios, uma vez que o tema da bioeconomia é
objeto de certa controvérsia social no que diz respeito aos riscos e potenciais
conflitos mencionados acima.
Ainda no que diz respeito ao escopo, os setores priorizados e os temas sobre
os quais atuam as estruturas de governança são aspectos também bastante
variados de acordo com o contexto de cada país.
Quanto ao desenho dos modelos de governança adotados, especificamente, o
que se observou é que embora exista, como dito acima, uma variação nos
arranjos observados, há, por certo, alguns traços comuns, ou ao menos presentes
em parte significativa de casos, e que reforçam indicações da literatura geral sobre
governança e arranjos institucionais: a necessidade de envolver diferentes
estruturas setoriais de governo (ministérios, secretarias e agências), a importância
de articular atores estatais e não-estatais, a centralidade da área de ciência e
tecnologia.
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Como as formas pelas quais isso ocorre são bastante diversificadas, existe muito
espaço para criatividade nas maneiras de combinar diferentes tipos de espaços,
na definição de segmentos prioritários, e na mobilização de instrumentos. Isto, no
entanto, obriga que a análise se desloque para as condições de adaptabilidade
dos desenhos. Isto é, observa-se claramente que os desenhos mais relevantes
possuem alta aderência às características específicas do ambiente político,
econômico e social dos países. Dito de outra forma, mais importante do que certa
rigidez em termos de que tipo de desenho adotar, o fundamental é buscar uma
solução que permita absorver e coordenar, por meio do arranjo de governança,
as características mais substantivas do ambiente e dos atores. Não se pode impor
regras de governança que não cabem ou não encaixam nas características,
expectativas e condicionantes do contexto do país.
O formato desta necessária adaptabilidade depende da resposta a quatro
perguntas: a) qual é o escopo das ações e setores; b) qual é a diversidade de
atores estatais e não estatais envolvidos; c) quais são os instrumentos de
coordenação e os padrões de interação que eles viabilizam; d) quais são os
espaços formalmente constituídos para a gestão destas ações, atores e
instrumentos.
As duas figuras a seguir apresentam, de maneira esquemática, dois modelos
típico-ideais, baseados na combinação de características vistas em diferentes
arranjos. O primeiro deles se apoia em traços vistos, por exemplo, nos modelos
alemão e dinamarquês, marcados por escopo relativamente amplo de atuação,
alta diversidade de atores, complexidade de instrumentos e espaços. O segundo
deles mescla traços de experiências como a dos EUA, com um escopo mais
restrito e menor complexidade institucional em termos de espaços e instrumentos,
deixando maior protagonismo a estruturas setoriais de governo ou à iniciativa
privada.
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Figura 1: Arranjo complexo de governança com escopo de atuação amplo. Fonte: Do autor,
2020.

Figura 2: Arranjo simplificado de governança com escopo restrito de atuação. Fonte: Do autor,
2020.

As escolhas envolvendo um modelo ou outro nestes extremos implica em perdas
e ganhos, custos e benefícios. Os dois quadros a seguir trazem uma síntese deste
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balanço. No primeiro são apresentados os contrastes envolvendo as opções
relativas à complexidade e robustez do arranjo, e também sua abrangência, mais
ampla ou mais restrita. No quadro seguinte, são apresentadas as vantagens e os
desafios relativos ao uso de cada um dos tipos de instrumentos de coordenação
possíveis. Isto porque, a opção por um arranjo mais complexo implica em
equivalente robustez dos instrumentos de coordenação a serem mobilizados. Sem
isso o desenho comportaria uma inadequação entre desenho e meios de
implementação, comprometendo sua eficácia.
Quadro 1. Vantagens e desvantagens dos tipos possíveis de desenho dos arranjos de
governança. Fonte: Do autor, 2020.

Variáveis de desenho de
governança
Arranjos complexos e
robustos

Vantagens

Maior coerência entre atuações setoriais

Desvantagens

Maiores custos de transação para
mobilizar e envolver agentes
Necessidade de instrumentos de
coordenação igualmente robustos
(autoridade/hierarquia para
comando e controle, recursos para
serem transformados em
incentivos...)

Arranjos ‘soft’7

Custos de transação mais baixos – coordenação
por adesão

Maior suscetibilidade à dependência
de caminho, frágil enforcement8 das
diretrizes

Arranjos de escopo
amplo

Envolve os vários setores que importam

Maiores custos de transação para
mobilizar e envolver agentes

Potencial para atuar no conjunto de nós críticos
Evita “vazamentos” na estratégia

Arranjo de escopo
restrito

Custos de transação mais baixos – menos
interesses a coordenar

Necessidade de instrumentos de
coordenação igualmente robustos
(autoridade/hierarquia para
comando e controle, recursos para
incentivos...)
Maior potencial de “vazamentos”
Maior exposição a riscos e conflitos

Focalização de esforços

7
8

Do inglês: flexível, brando, simples.
Do inglês: aplicação, execução, cumprimento
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Quadro 2. Vantagens e desvantagens dos tipos possíveis de desenho dos instrumentos de
coordenação. Fonte: Do autor, 2020.
Instrumento

Vantagens

Desvantagens

Hierarquia

Garantia de coerência em um conjunto de
entes subordinados sob formas de decisão e
coordenação vertical

É preciso haver autoridade central

É preciso haver reconhecimento da
legitimidade da autoridade central

É preciso haver meios de
cumprimento da decisão hierárquica
(penas/sanções)
Incentivos

Transfere aos agentes em interação a
responsabilidade pela condução das ações
visando os fins almejados

É preciso haver os recursos
necessários para estimular o
comportamento dos agentes

Riscos de captura por agentes mais
bem posicionados

Custos de monitoramento
Rede/adesão

Baixos custos de transação

Totalmente dependente da
convergência de propósitos entre
atores

Quem adere o faz por afinidade com os marcos
gerais da iniciativa – alto compromisso
Não cria/fortalece novos atores

Frágil em mudança e enforcement

Casos selecionados
Observar alguns casos selecionados de países ajuda a entender como a
variedade de arranjos opera. A seguir são apresentados cinco casos. Além de
espelhar essa diversidade, os casos foram selecionados por terem, isoladamente,
características úteis para pensar o caso brasileiro. Por exemplo, o modelo de
governança da Alemanha é um dos mais complexos, refletindo o ambiente
institucional do país marcado por um arranjo federativo envolvendo governo
central e governos regionais, um setor privado pujante, uma presença marcante
na cooperação internacional, um expressivo aparato de instrumentos de
regulação e de políticas. No caso francês, há uma importância para os
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instrumentos que alinham, desde o governo central, atores regionais e de
mercado, com alto grau de coordenação, coerente com a tradição do país de
busca por coesão. No caso da Costa Rica, a valorização da biodiversidade
perpassa o conjunto de ações, com forte participação de atores internacionais,
duas características marcantes do país. E no caso dos Estados Unidos já
prevalece a atuação das estruturas setoriais de governo e do mundo empresarial,
com menor ênfase para a constituição de espaços multiatores para a governança
da bioeconomia.

•

Alemanha

O escopo da governança no caso alemão envolve os seguintes tipos de iniciativas:
ciência e tecnologia (incentivos internacionais); pesquisa e desenvolvimento
(financiamento de pesquisa); Infraestrutura; promoção de diálogo na sociedade.
As ações abrangem todos os setores econômicos relevantes, mas há destaque
para os setores de política industrial, política energética, política agrícola, florestal
e pesqueira e política climática.
Entre os atores predominantes do modelo estão: Estado (tanto nível federal como
entes federativos, envolvendo diversos ministérios e secretarias); organismos
Internacionais; União Europeia; atores de mercado; consumidores; organizações
da sociedade civil – esta participa do Conselho de Bioeconomia, que é uma
estrutura estatal, mas composta por membros da sociedade civil e do governo.
O Conselho de Bioeconomia é um órgão consultivo que atua em assuntos
diversos (apoio a pesquisa; diálogo com a sociedade e em contexto global;
educação e treinamento em bioeconomia entre outros). Cabe ao Governo Federal
implementar a Nova Estratégia Nacional de Bioeconomia e aplicar instrumentos
transversais para implementar as estratégias. Já os Ministérios constituem um
grupo de trabalho interministeral junto com o Governo Federal, chamado "IMAG",
e coordenam as atividades para implementação da nova Estratégia Nacional de
Bioeconomia, de acordo com suas respectivas áreas. Cabe aos governos
subnacionais definirem as estratégias políticas específicas para suas localidades
e iniciativas para financiamento de pesquisas em bioeconomia e desenvolvimento
sustentável. Está em proposta a criação de um grupo de trabalho entre Governo
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Federal e Governos Estaduais para coordenar as iniciativas locais já
desenvolvidas e novas iniciativas embrionárias. Por fim, cabe aos atores de
mercado apresentar demandas à esta estrutura de governança e, por outro lado,
alinhar seus investimentos em consonância com as diretrizes gerais expandindo
suas atividades em bioeconomia.
Em termos de relação entre os atores, o governo alemão também se relaciona
com a União Europeia para intercâmbio de informações nas áreas de pesquisa,
desenvolvimento e inovação em bioeconomia, por meio dos grupos de trabalho:
Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) e States Representative
Group of the Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU).
A governança está regida pela Nova Estratégia Nacional de Bioeconomia, que
reúne as diretrizes gerais do programa, e por instrumentos setoriais como, por
exemplo, o Fundo de Pesquisa do Ministério da Educação e Pesquisa, que
financia parte das ações.
Este arranjo é um dos mais complexos pois, além de um espaço de governança
nacional, há várias articulações federativas e setoriais a ele associadas. Isso é
possibilitado por formas de coordenação intersetorial, via IMAG; por coordenação
de ações federativas, via grupo de trabalho entre governo federal e estados; e por
coordenação de relações com sociedade e mercado via Conselho de
Bioeconomia. Há instrumentos de coordenação robustos para viabilizar estas
formas de coordenação, pois existem incentivos diretos a atores e há
coordenação hierárquica das ações, além de espaços e interações em rede.

•

Dinamarca

O escopo da governança no caso dinamarquês envolve principalmente: ações de
ciência e tecnologia (pesquisas para alavancar áreas com interesse econômico e
potencial em sustentabilidade); mercado (instrumentos voltados a estimular o
mercado da bioeconomia); infraestrutura (expansão de biorefinarias públicas). As
ações abrangem a indústria de biotecnologia, os setores de agricultura, florestas,
resíduos e biorefinarias.
Os principais atores envolvidos são: Governo Central da Dinamarca (e seus
ministérios); representantes de cada região (cinco) e municipalidades;
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biorefinarias públicas; sociedade (por meio do Painel Dinamarquês de
Bioeconomia); centros de conhecimento; organizações não governamentais;
organizações industriais e de mercado (empresas de resíduos sólidos,
biorefinarias e empresas de energia).
Este diversificado rol de atores se relaciona em diversos espaços e por meio de
diferentes instrumentos. O principal deles é o Painel Dinamarquês de
Bioeconomia, que é composto por 27 membros das áreas de associações de
indústria e outras empresas, representantes das regiões do país, pesquisadores,
sindicatos, organizações não governamentais e representantes de cinco
ministérios. Estes atores trabalham de forma coordenada para concretizar ações
em prol da pesquisa e do amadurecimento do mercado da bioeconomia. O Painel
é o responsável por definir as diretrizes e coordenar a concretização das ações.
Se reúne três vezes ao ano desde 2013. Além disso, as ações de bioeconomia
são regidas por diversas diretrizes governamentais e diretrizes para o mercado,
que propõem as prioridades de intervenção na bioeconomia e mobilizam
instrumentos de incentivos específicos para isso.
Cabe ao Governo Central atuar na ampliação e desenvolvimento de biorefinarias,
ampliar parcerias do setor público com o setor privado e apoiar centros de
conhecimento, atrair recursos da União Europeia e de outros fundos para
desenvolver tecnologias. Às empresas cabe investir em infraestrutura e mobilizar
capital para desenvolvimento das cadeias de valor da bioeconomia. É função dos
ministérios

coordenar

e

cooperar

no

desenvolvimento

das

relações

socioeconômicas e informar o Painel dos avanços. Os centros de conhecimento,
organizações empresariais e organizações não governamentais devem realizar
pesquisa acerca do tema, interligar parceiros públicos e privados, e apoiar
autoridades públicas para definição de critérios para promover compras públicas
de produtos bioeconômicos sustentáveis. Por fim, as municipalidades incentivam
os projetos locais de temas correlatos sobre bioeconomia.
Este arranjo possibilita formas de coordenação intersetorial, entre níveis e
governo, e entre Estado, sociedade e mercado, tendo como principal espaço para
isso o Painel. Ali se alinham diretrizes e se faz a coordenação efetiva de ações,
desempenhadas

de

forma

descentralizada

pelos

diferentes

atores

governamentais e não governamentais. É um desenho complexo, no qual estão
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mobilizados diferentes instrumentos de coordenação, tal como no caso alemão,
combinando hierarquia, incentivos e redes. Deve-se destacar aqui a forte
permeabilidade, por parte do governo central e seus entes, à concertação
multiatores no âmbito do painel, onde efetivamente ocorre a pactuação,
coordenação e monitoramento de ações desenvolvidas pelos atores estatais e
não estatais.

•

França

O escopo da governança no caso francês envolve: pesquisa e desenvolvimento;
infraestrutura; ações de promoção de mercados; financiamento e promoção de
diálogo com a sociedade. As áreas consideradas centrais das políticas de
bioeconomia são alimentação, meio ambiente, negócios e energia.
Os atores que participam do modelo de governança são: o Estado (Ministério da
Ecologia, Desenvolvimento Sustentável e Energia; Ministério da Economia,
Indústria e do Setor Digital; Ministério da Educação, Ensino Superior e da
Pesquisa; Ministério da Agricultura, Agroalimentar e Florestal; Ministério de
Coesão Territorial); algumas agências governamentais e os institutos de
conhecimento, ciência e tecnologia; atores de mercado (representações de
agricultores, indústria e silvicultura); atores da sociedade civil como acadêmicos,
organizações setoriais e não governamentais.
Ao governo central cabe apoiar as regiões na implementação de políticas locais e
assegurar coerência entre a política nacional e as ações regionais do país. Há um
grupo interministerial que é responsável pela política de bioeconomia. Os
governos regionais devem desenvolver políticas regionais, financiamento e
mobilizar os atores para a implementação. Cabe às agencias governamentais
implementarem a política de bioeconomia acordada considerando seu escopo de
atuação. Já os institutos de ciência, conhecimento e tecnologia devem realizar
pesquisas acerca da implementação da política, dividido em três grupos Estabelecimentos públicos de pesquisa (EPST); Estabelecimentos industriais
públicos (EPIC); e as chamadas Grandes écoles (institutos destacados de ensino
superior). A sociedade é estimulada a participar por meio de ações especificas de
participação social. Por fim, organizações clusters devem fortalecer e apoiar a
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competitividade das empresas em bioeconomia. E as organizações não
governamentais atuam em parcerias envolvendo implementação da política com
alto grau de variação na forma, a depender da área. Espera-se que as instituições
de conhecimento, as organizações clusters, organizações governamentais e
empresas atuem conjuntamente em diferentes etapas - pesquisa, produção das
políticas que compõem o portfólio da bioeconomia.
Em termos de arranjo e desenho institucional, há o grupo interministerial e o
Comitê

Estratégico

de

Bioeconomia

(em

implementação),

reunindo

representantes das principais instituições de cada setor. São atribuições do
Comitê: assegurar a coerência das medidas e políticas públicas; facilitar o diálogo
entre departamentos oficiais e setores econômicos; esclarecer as mudanças no
plano de ação e desenvolver um procedimento de avalição ex-post.
Como fruto destes arranjos, foram propostos quatro projetos transversais com
diretrizes específicas. E foram criadas políticas para cada setor, em um
documento que reúne os planos de ação de diferentes setores, "A bioeconomy
strategy for France 2018-2020 – Action Plan”.
A Agência Nacional de Pesquisa Francesa fornece financiamento por meio de
chamadas de propostas em todas as áreas científicas para universidades,
organizações, pesquisas públicas ou empresas, e outra agência, a ADEME,
fornece financiamento para P&D e projetos de implementação em suas áreas
temáticas. Há ainda programas de investimento específicos e fundos para
financiamento de ações na área de bioeconomia. Por fim, há diversas fundações
e administrações regionais que também desenvolvem ações coerentes com a
estratégia nacional.
Este arranjo possibilita formas de coordenação intersetorial, via comitê
interministerial; coordenação entre níveis de governo, por meio da articulação
direta entre governo central e governos regionais; relações com sociedade e
mercado via Comitê Estratégico de Bioeconomia. Neste caso o ponto forte do
arranjo está na concretização destas formas de coordenação em projetos
transversais e planos de ação, por meio dos quais se garante a efetiva
coordenação e a mobilização dos diferentes instrumentos de incentivos ou de
comando hierárquico para garantir a realização do que foi pactuado e planejado.
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•

Costa Rica

Na Costa Rica, o escopo de ação de bioeconomia se concentra nas áreas de P&D
(inovação), mercados, financiamento e diálogos com a sociedade e educação. Em
termos de áreas de intervenção, as principais são: setor rural (agropecuária,
floresta e pesca); biodiversidade (terrestre e marinha); biorefinarias; ciências
biológicas e sustentabilidade; desenvolvimento urbano (cidades verdes).
Entre os atores que participam, estão entes estatais e não estatais. Dos estatais
destacam-se: os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes); o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações; o Ministério do Meio
Ambiente e Energia; o Ministério da Agricultura e Pecuária; e o Ministério da
Economia, Indústria e Comércio. No arranjo da Costa Rica, o governo da
Alemanha tem um papel central, por meio da agência GIZ. Também participam
atores públicos e experts de C&T, academia e outros organismos de cooperação
internacional como Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD, e a Comissão Econômica para a América Latina - Cepal. Os atores do
mercado participantes não foram nomeados diretamente nos documentos oficiais,
mas são das áreas de biorefinarias, biotecnologias e bioturismo; além de setor
privado que atua na área de C&T.
Em termos de responsabilidades, os Ministérios são responsáveis pelas
demandas setoriais. As Coredes são seis unidades regionais que articulam e
coordenam políticas, programas, e projetos institucionais e interinstitucionais,
composto por diferentes atores do desenvolvimento regional. O governo da
Alemanha apresentou uma Estratégia de Bioeconomia para a Costa Rica, na qual
se compromete com a expansão e contribuição para o desenvolvimento de
políticas nesta área. Cabe à Cepal auxiliar o governo dentro do escopo de seu
programa de promoção a Bioeconomia na América Latina e no Caribe. E o PNUD
é responsável pela potencialização de recursos financeiros e apoio técnico. Já os
setores públicos e privados da área de Ciência e Tecnologia desenvolvem
atividades ligadas à promoção de P&D. O mercado tem como atribuição
desenvolver atividades em conformidade com os princípios da bioeconomia e
recebe respaldo do governo para projetos relacionados.
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Em termos de instrumentos de governança, há o seguinte: Costa Rica, Alemanha
e Cepal instituíram o Programa CEPAL-BMZ/GIZ, o qual contou com o aporte
financeiro da Alemanha e apoio da Cepal para a formulação da estratégia para o
país. Foi criado um Grupo Interministerial que tem como função encabeçar a
Estratégia Nacional de Bioeconomia, liderado pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Telecomunicações. Está prevista a constituição, abaixo do Grupo
Interministerial, do Conselho Consultivo Nacional de Bioeconomia, composto pelo
setor público, Coredes, setor privado, academia, setor empresarial e pela a
sociedade civil. E abaixo do conselho está previsto diversos Grupos de Trabalho
temáticos. Também foi criado o "Acordo de Entendimento MICITT-PNUD" entre
Costa Rica e PNUD para mobilizar recursos financeiros e técnicos. Por fim, são
feitas ações conjuntas específicas para agregar setor público, empresas e
academia.
Este conjunto de espaços e instrumentos de governança são regidos pelo
documento "Estrategia Nacional de Bioeconomia: Costa Rica 2020-2030" e pelo
"Acuerdo de Entendimiento MICITT-PNUD".
As formas de coordenação envolvem, portanto: coordenação intersetorial via
grupo interministerial e conselho consultivo nacional, além dos futuros grupos
temáticos; coordenação vertical com Coredes, via conselho consultivo nacional;
relações com sociedade e mercado via conselho consultivo nacional, acordo de
entendimento com PNUD e parceria com Cepal e Governo da Alemanha.
•

EUA

No caso dos EUA, o escopo de atuação envolve: P&D (investimento em pesquisa;
concretização de projetos); C&T (novas tecnologias e aprimoramento das já
existentes); mercado; regulação. Em termos de áreas de atuação, a governança
da bioeconomia se concentra em: energia; agricultura; saúde; meio-ambiente.
Há diversos atores envolvidos na política, embora o foco maior seja de regulação
e menos de intervenção ou coordenação direta. Cabe ao governo federal definir
os objetivos estratégicos para potencializar a bioeconomia dos EUA. As ações
federais são realizadas pelas agências governamentais que desenvolvem suas
atividades em conformidade com as diretrizes da bioeconomia, cada uma com
suas especificidades e dinâmicas próprias. As principais entidades são:
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Departamento de Agricultura dos Estados Unidos; Departamento de Energia dos
Estados Unidos; Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos; Fundação
Nacional

da

Ciência;

Departamento

de

Defesa

dos

Estados

Unidos;

Departamento dos Transportes dos Estados Unidos; Departamento do Interior dos
Estados Unidos. O setor privado é responsável pelo investimento em P&D e por
desenvolver atividades alinhadas com as diretrizes da bioecnomia. Há também a
Bio, que é uma associação de trade que representa as empresas de biotecnologia,
instituições

acadêmicas,

centros

estaduais

de

biotecnologia

e

demais

organizações relacionadas ao tema, dos Estados Unidos e outras nações. Tem
como objetivo avançar com a inovação em biotecnologia, promover políticas
públicas sólidas e colaboração local e global. Por fim, há ainda laboratórios de
pesquisa, academia e universidades que desenvolvem pesquisas e realizam
difusão e transferência para o mercado.
As ações são desenvolvidas de forma segmentada, sem coordenação
centralizada ou instrumento específico de governança entre os atores. Há
documentos para políticas específicas orientando as ações e o investimento para
cada uma delas. Como exemplos estão o “Strategic plan for a thriving and
sustainable Bioeconomy" e o "BioPreferred Program". Neste sentido, não há
propriamente arranjos de governança intersetoriais, federativos ou com a
sociedade. É um arranjo relativamente mais simplificado comparativamente aos
demais aqui analisados e com maior importância das estruturas setoriais, dentro
e fora de governo.
O quadro 3 apresenta a síntese das experiências internacionais selecionadas. A
análise conjunta com os quadros 1 - Vantagens e desvantagens dos tipos
possíveis de desenho dos arranjos de governança e 2 - Vantagens e
desvantagens dos tipos possíveis de desenho dos instrumentos de coordenação,
evidenciam as características dos modelos de governança de cada país assim
como seus pontos fortes e fracos
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Quadro 3. Síntese das experiências internacionais selecionadas. Fonte: Do autor, 2020.

Alemanha

Arranjo de
Governança
Complexo e
robusto
Escopo Amplo

Escopo
Indústria,
energia,
agricultura e
clima

Atores
predominantes
Estado (central e entes
federativos)
Sociedade civil (ONG)
Mercado
Organismos
internacionais

Papel Governo
nacional
Induzir, coordenar,
executar e regular

Dinamarca

Complexo e
robusto
Escopo Amplo

Biotecnologia,
agricultura e
florestas

Estado (central)
Sociedade
Mercado

Induzir, coordenar,
executar e regular

França

Arranjo e
Escopo Intermediário

Alimentação,
meio ambiente e
energia

Estado (central)
Mercado produtor
Sociedade

Dar coerência à
ação feita por
vários atores

Costa
Rica

Arranjo e
Escopo Intermediário

Setor rural,
biodiversidade e
sustentabilidade

Induzir, coordenar,
executar

EUA

Simples e soft
Escopo restrito

Energia,
agricultura e
meio ambiente

Estado (central)
Governo alemão
Organismos de
cooperação
internacional
Estado

Normatizar e
regular

Estruturas de
governança
Intersetoriais
Federativas
Com participação de
diferentes atores
Territorial
Fóruns ascendentes
e descendentes
Painel com
representantes de
diferentes setores
(nacional)
Coordenação
nacional e divisão de
tarefas entre
participantes
Coordenação com os
três atores centrais
Territorialização
(conselhos regionais)
Cada setor regula o
que emana da
decisão centralizada

2.2 Lições obtidas desde a experiência brasileira
Características gerais da experiência brasileira
Embora não exista uma governança estabelecida para a promoção da
bioeconomia no Brasil, há alguns traços do ambiente institucional que precisam
ser levados em conta ao se esboçar um desenho com esta finalidade. A seguir
são mencionados alguns destes aspectos e, em seguida, se analisa como
algumas das experiências de governança de temas correlatos equilibram as
tensões e controvérsias apontadas.
De partida, é preciso reconhecer que o tema da bioeconomia guarda uma
ambiguidade. Por um lado, ele concentra uma grande potencialidade em
converter-se em vetor capaz de equacionar temas e questões fundamentais da
agenda contemporânea como o enfrentamento das mudanças climáticas, o
impulso a um novo ciclo de inovações em setores econômicos estratégicos, e
mesmo a possibilidade de moldar cadeias de valor inclusivas, com ampliação de
oportunidades de participação de setores mais pobres da população. Por outro,
há muitos alertas envolvendo as formas como isso pode ser feito. A esse respeito,
duas são as críticas principais: certo temor de que os ganhos obtidos em um
domínio sejam anulados pelos efeitos em outros campos – por exemplo, a
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produção de combustíveis renováveis tem contribuição decisiva para diminuir o
uso de fontes fósseis, mas há inegável controvérsia social a respeito de impactos
associados com a produção de matérias primas em monocultoras ou com
mudanças no uso do solo ocasionadas pela expansão da agropecuária de larga
escala.
Um exemplo inequívoco de como este tipo de controvérsias pode afetar o desenho
de arranjos de governança é a polêmica vista anos atrás, por ocasião da
Conferência Rio+20 (Conferência das Nações Unidas para o Meio-ambiente de
2012, realizada no Rio de Janeiro), na qual a retórica da Economia Verde foi
fortemente contestada. Em seu lugar, foi necessário reforçar a importância de se
considerar os efeitos mais amplos das alternativas de transição sustentável e de
combinar, nesta agenda, aspectos econômicos e sociais.
A consequência disto para se pensar em arranjos de governança no caso
brasileiro é, portanto: a necessidade de levar a sério aquilo que a literatura chama
de gestão antecipada da contestabilidade, e combinar, melhor do que a
experiência internacional tem conseguido fazer, ações de promoção e de
mitigação de riscos e impactos da bioeconomia.
Outro aspecto relativo ao ambiente institucional brasileiro diz respeito ao peso de
atores setoriais fortes. Também aqui as consequências desta constatação são
ambíguas. O fato de haver segmentos já bastante consolidados, com forte
inserção em mercados, e muito boas condições de competitividade, é algo
certamente importante para a afirmação do país em uma transição para a
bioeconomia. Para ficar em apenas dois exemplos notáveis, esse é o caso dos
setores agroalimentar e de energia. Mas justamente pelo significativo peso relativo
destes setores já estabelecidos, é preciso cuidado para que os incentivos e formas
de governança que venham a ser adotados não impeçam, mesmo que de forma
não intencional ou deliberada, a emergência e afirmação de novos segmentos e
atores. Ou, dito de outra forma, é preciso fazer com que as formas de
governança da bioeconomia se apoiem nas vantagens comparativas já
estabelecidas, mas também é preciso que elas evitem o risco de reforçar
mecanismos de path dependence, segundo os quais os atores estabelecidos
reproduzem sua posição de destaque, mas sem a criação de mecanismos de
alavancagem de setores embrionários e hoje não tão bem posicionados.
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Finalmente, a experiência brasileira guarda ainda uma terceira ambiguidade:
aquela que diz respeito justamente à tradição de três décadas de constituição de
formas de governança participativa. O Brasil é um país sempre lembrado na
literatura internacional como bom exemplo de como, desde a Constituição de
1988, foram sendo progressivamente estabelecidos mecanismos e formas de
governança marcadas por certa desconcentração das decisões, pela instituição
de políticas de cobertura nacional com atuação complementar dos diversos entes
federativos, entre outros aspectos. Toda esta trajetória, ainda que com grande
variação entre as distintas políticas – no caso da saúde tem-se um arranjo distinto
do caso da educação, por exemplo – se apoiou em alguns pressupostos: a
constituição de espaços participativos leva à maior transparência nos processos
decisórios e de gestão de recursos; a formulação de agendas neste tipo de
espaços gera maior compromisso entre os atores em sua implementação; é
impossível imaginar que somente atores estatais, ou inversamente, que somente
atores não estatais, conseguem, sozinhos, promover agendas complexas, sendo
necessário, portanto, construir formas específicas de coordenação entre eles.
As três décadas de experiência participativa e de governança democrática no
Brasil, contudo, permitem que hoje se levante alguns alertas. São eles: a) a
complexidade do pacto federativo brasileiro exige atenção para as formas de
combinar ações e diretrizes nacionais, com sua implementação nos estados, algo
ainda mais importante no caso de um tema que não encontra respaldo no texto
constitucional, como é o caso da bioeconomia – diferente de outros como
educação, saúde, gestão de fundos regionais ou outros nos quais há
competências estabelecidas; b) o peso de atores setoriais dentro do governo
federal, o que pode dificultar a adoção de agendas transversais, justamente como
é requerido para a promoção de uma agenda nova como a da bioeconomia; c) a
significativa diversidade territorial, não só em termos de características
biofísicas, mas também no que diz respeito à maturidade de agendas de
desenvolvimento e de articulação de atores, algo decisivo no caso da
bioeconomia, cujo planejamento precisa levar em conta as características
específicas dos ecossistemas nos quais as atividades econômicas se apoiam; e
d) a controvérsia envolvendo o lugar institucional das formas de governança
participativa na atual estrutura do governo federal – há um inegável contraste
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entre a primeira década deste século, marcada por certa proliferação de
conselhos e outras formas participativas de gestão compartilhada de políticas, e
diretrizes atuais, das quais o Decreto 9759/2019, que extinguiu vários destes
espaços e sinalizou normais mais restritivas para a constituição de outros
similares.
Estes são aspectos, portanto, relativos ao ambiente institucional brasileiro com os
quais as formas de governança participativa precisam dialogar, para que tenham
aderência efetiva às condições concretas de promoção da bioeconomia no país.

Casos selecionados
Três casos são sempre mencionados como relativamente bem-sucedidos em
promover formas de governança participativa e, deles, poderiam ser extraídas
lições para lidar com os temas sensíveis mencionados no item anterior. São eles:
o CTNBIO, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança; o CONAMA, Conselho
Nacional de Meio-ambiente; e a CGEN, Conselho do Patrimônio Genético. Tratase de espaços de governança com atuação em temas correlatos e relevantes para
a bioeconomia, e que se apoiam no envolvimento de agentes de diferentes tipos.

•

CTNBIO

A CTNBIO, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, é uma instância
colegiada criada em 2005 que presta apoio técnico e consultivo ao governo federal
na Política Nacional de Biossegurança. Também dá suporte para estabelecimento
de normas de segurança para proteção da saúde humana e do meio ambiente.
A CTNBIO é constituída por uma composição colegiada com representação de
diversas áreas, como saúde humana, saúde animal, área vegetal, meio ambiente,
ciência e tecnologia, agricultura, pecuária e abastecimento. Sendo assim, tem
representantes de vários ministérios: Ministério do Meio Ambiente, Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Defesa, Ministério das
Relações Exteriores e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além
de representantes de consumidores e especialistas acadêmicos de algumas
áreas.
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Seu funcionamento se dá por meio da avaliação e emissão de pareceres sobre
propostas e monitoramento posterior da implementação das ações relativas à
biossegurança aprovadas.
Dois pontos de destaque na experiência da CTNBIO são: o bom equilíbrio entre
participação e decisões de cunho técnico e político; e o fato de que seu mandato
é fortemente apoiado em aspectos regulatórios, o que garante a vinculação dos
atores com as decisões ali tomadas.

•

CONAMA

O Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, é um órgão consultivo e
deliberativo criado em 1981. Ele é composto por diferentes instâncias como o
plenário, os grupos assessores, câmaras técnicas, grupos de trabalho e o CIPAM,
comitê de integração das políticas ambientais. O conselho é presidido pelo
Ministro do Meio Ambiente e sua secretaria executiva é gerida pelo Secretário
Executivo do MMA.
O conselho é composto por representantes de vários órgãos públicos, como
IBAMA, Casa Civil, Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura, Ministério
da Agricultura, Ministério das Minas e Energia, Ministério do Desenvolvimento
Regional, Presidência e Ministério Público; também tem representação regional
indicada por governos estaduais; representantes indicados por municípios;
representantes de entidades ambientalistas e representantes de diferentes
confederações industriais e empresariais.
Por ser um conselho deliberativo, cabem diversas atividades ao CONAMA, como:
estabelecer normas para licenciamentos de atividades potencialmente poluidoras;
determinar estudos sobre consequências ambientais de projetos; determinar
restrição de benefícios fiscais; estabelecer normas de controle da poluição e de
manutenção da qualidade do meio ambiente; além de outras atividades relativas
às normas e politicas ambientais brasileiras. Por fim, também é competência do
CONAMA articular ministérios e organizações em prol dos temas ambientais.
No caso do CONAMA, o principal destaque diz respeito à pluralidade de atores
representados e à complexidade interna, baseada no funcionamento de câmaras
e grupos de trabalho. É preciso lembrar, no entanto, que o CONAMA é parte de
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um sistema mais amplo do qual fazem parte os conselhos de meio-ambiente nos
demais

níveis

federativos,

garantindo

capilaridade

e

alinhamento

de

implementação das decisões ali tomadas. E também o fato de que sua
constituição se deu simultaneamente à adoção de vários instrumentos legais,
como os processos de licenciamento ambiental, o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação entre outros, além da existência de órgãos de implementação
robustos como o Ibama.

•

CGEN

O CGEN, Conselho do Patrimônio Genético, é um órgão colegiado, deliberativo,
normativo, consultivo e recursal, criado em 2005 no âmbito do Ministério do Meio
Ambiente. O CGEN é integrado por 20 conselheiros, sendo 11 representantes da
administração pública federal e 9 da sociedade civil. Além do plenário, o CGEN
tem câmaras temáticas e câmaras setoriais que subsidiam na tomada de
decisões. Essas câmaras são compostas de forma paritária pela sociedade e pelo
governo. As câmaras setoriais são compostas por representantes de populações
indígenas, comunidades tradicionais, agricultores tradicionais e acadêmicos.
No caso do CGEN é interessante observar o equilíbrio entre decisões técnicas e
políticas e expressiva participação da sociedade civil. As formas de coordenação
se dão principalmente por meio de câmaras temáticas e setoriais.
Por fim, segue um resumo das principais lições a partir das experiências nacionais
e dos casos estudados:
•

Arranjo de governança que considere uma gestão antecipada da
contestabilidade combinada com ações de promoção e de mitigação de
riscos e impactos da bioeconomia;

•

Necessidade de equilibrar o peso de atores setoriais fortes com o
desenvolvimento de novos setores da bioeconomia;

•

A complexidade do pacto federativo brasileiro exige atenção para as formas
de combinar ações e diretrizes nacionais;
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•

Necessidade

de

considerar

a

significativa

diversidade

territorial

(características biofísicas e maturidade de agendas de desenvolvimento e
de articulação de atores);
•

Considerar a controvérsia envolvendo o lugar institucional das formas de
governança participativa na atual estrutura do governo federal;

•

CTNBio mostrou o bom equilíbrio entre participação e decisões de cunho
técnico e político e o fato de que seu mandato é fortemente apoiado em
aspectos regulatórios;

•

O estudo sobre o CONAMA evidenciou como principal destaque à
pluralidade de atores representados e à complexidade interna, baseada no
funcionamento de câmaras e grupos de trabalho;

•

Das lições sobre o CGEN pode-se detacar o equilíbrio entre decisões
técnicas e políticas e expressiva participação da sociedade civil.

2.3 Lições obtidas desde as conversas com atores chave
O painel de subsídios para se pensar uma proposta de governança para a
bioeconomia no Brasil foi completado com entrevistas com atores chave. Foram
ouvidos, em diferentes momentos, gestores públicos com atuação destacada em
áreas afins à bioeconomia, lideranças do setor empresarial e intelectuais.
Apesar de estarem orientadas por um roteiro mais amplo, as informações e
análises expressas pelos entrevistados acabaram se concentrando em três temas
principais: considerações a respeito do escopo e foco da promoção da
bioeconomia no Brasil, temas prioritários a serem coordenados por uma estrutura
de governança, e aspectos relativos ao desenho deste modelo de governança.
No que diz respeito ao escopo, é possível afirmar que este foi o aspecto mais
controverso. O único ponto de convergência entre os entrevistados diz respeito à
necessidade de se ter prioridades mais focalizadas, uma vez que o campo da
bioeconomia é muito amplo, o conceito tem muita plasticidade e, se não houver
algum tipo de focalização mais restrita, corre-se o risco de uma pulverização muito
grande nas ações ou um indesejável nível de generalidade nas diretrizes a serem
adotadas. Porém, quando se trata de identificar qual seria o foco, ao menos três
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recortes distintos apareceram. Para uns, o foco deveria ser o conjunto das
atividades de produção de bens e serviços apoiados em base biológica. Esta é a
definição mais ampla e levaria a um destaque para setores já constituídos como
a agropecuária brasileira. Para outros, este seria um recorte demasiado amplo e
controverso, sendo preferível, dentre as atividades apoiadas em base biológica,
especificamente aquelas que contribuem comprovada e decisivamente para a
descarbonização da economia. Este segundo recorte, por sua vez, tende a
privilegiar setores também já constituídos, neste caso aqueles que teriam na
substituição de materiais fósseis e sintéticos o seu vetor de atuação na
bioeconomia, caso dos setores de energia e indústria química, por exemplo.
Finalmente, uma terceira posição argumenta que os dois recortes anteriores não
priorizam uma vantagem comparativa fundamental do caso brasileiro: sua
biodiversidade florestal. Aí estaria, segundo estes interlocutores, a possibilidade
de conservar a “floresta em pé”, com destaque para o bioma Amazônia, e ao
mesmo tempo moldar cadeias produtivas mais inclusivas.
No que diz respeito aos temas prioritários, aí a convergência entre os
entrevistados foi significativa. É praticamente um consenso que uma estrutura de
governança deveria se ocupar de seis temas: promover um amplo diagnóstico a
respeito das normas e leis existentes e propor um conjunto de adequações nestes
marcos legais para facilitar e favorecer a promoção da bioeconomia; mapear o
estado atual dos processos de inovação tecnológica e da produção de patentes
na bioeconomia buscando formas de destravar os gargalos identificados para que
um vigoroso ciclo de inovações deslanche; promover ajustes na política científica
e tecnológica de maneira a internalizar a pesquisa aplicada em bioeconomia,
aproximando universidades e centros de tecnologia das empresas; moldar
instrumentos financeiros adequados para a bioeconomia – por conta de
características específicas deste setor como tempo de retorno de investimentos e
nível de risco – e, mais do que isso, adaptados para os diferentes setores da
bioeconomia brasileira – diferenciando instrumentos para negócios de grande
porte e já constituídos de outros para pequenos empreendimentos ou setores
embrionários; desenhar incentivos de mercado para alavancar negócios em
bioeconomia, a exemplo do que se fez no passado com os biocombustíveis,
mesclando para isso instrumentos públicos e privados; estabelecer diretrizes
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claras e de médio prazo, coordenar os esforços governamentais e envolvendo
governo e sociedade, e monitorar as ações pactuadas.
No que diz respeito à forma da estrutura de governança necessária para dar
conta destes desafios as opiniões dos entrevistados foram mais fragmentadas.
Mas quatro temas concentram as ponderações identificadas. Uma primeira
questão envolve a participação da sociedade civil e setor empresarial. Enquanto
alguns interlocutores, sobretudo de governo, ponderaram que uma estrutura de
governança da bioeconomia deveria ser predominantemente governamental,
outros entrevistados foram na direção diametralmente oposta, questionando se o
governo teria capacidade de coordenar esforços em um tema tão amplo quanto à
bioeconomia, em uma área tão controversa como esta que envolve a agenda
ambiental, e na qual a diversidade de iniciativas envolvendo organizações sociais
e setor empresarial é tão rica. Uma segunda questão é o lugar das estruturas
governamentais setoriais: para alguns a estrutura de governança da bioeconomia
deveria se concentrar sobretudo nos temas transversais aos vários setores,
restando aos ministérios setoriais a condução dos temas em suas alçadas
específicas; para outros, temas como biotecnologias e outros importantes para a
bioeconomia deveriam ser, dentro da estrutura de governança, conduzidos pelos
ministérios setoriais que tem sua agenda mais impactada por aqueles temas. Uma
terceira questão levantada por muitos interlocutores diz respeito à necessidade
de que, no desenho da estrutura de governança a ser adotada, sejam identificados
espaços de diálogo ou articulação com as agendas regionais e, nisso, destacouse muito fortemente as diferenças entre os grandes biomas brasileiros, em
especial Amazônia, Cerrado e Caatinga, devido ao grau muito diverso de
articulação e amadurecimento da bioeconomia em cada um deles. E, por fim, a
quarta questão diz respeito à diversidade de atores: muitas ponderações foram
feitas quanto à necessidade de dar voz e lugar institucional aos vários segmentos
que compõem a bioeconomia, de forma a evitar que as ações a serem pactuadas
privilegiem somente grandes players ou setores já estabelecidos.
3 Desenho de um arranjo de governança da bioeconomia no Brasil
A definição de um modelo de governança a ser adotado pelo governo brasileiro
para sua atuação no tema bioeconomia implica em equacionar aspectos de ordem
técnica e de ordem política. Como foi dito, este relatório se concentra no primeiro
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conjunto, à medida que busca sistematizar lições vindas desde a experiência de
outros países e da literatura geral sobre governança, captar análises e opiniões
de lideranças do setor publico e privado sobre o tema, impressões de entidades
ministeriais e traduzi-las em um conjunto de recomendações que tenham sentido
logico. Caberá aos atores políticos tomar as decisões ponderando os custos e a
viabilidade de cada opção sugerida e tendo claro que, por meio delas, se priorizam
certas estratégias e interesses e se fazem apostas quanto aos caminhos a seguir.
Esta parte do relatório está organizada em três seções. A primeira apresenta uma
proposta de escopo para a atuação do arranjo de governança da bioeconomia no
Brasil, com indicações sobre como tratar a diversidade de segmentos e setores e
os temas prioritários a serem operados. A segunda seção traz uma proposta de
desenho deste arranjo de governança, apresentando uma sugestão de espaços a
serem constituídos, dando forma ao arranjo. E a terceira e última seção detalha
as funções para cada um deles, algo sobre a composição e também sobre os
instrumentos que podem garantir que esta estrutura cumpra sua tarefa de não
somente dar diretrizes, mas sobretudo de coordenar e monitorar uma estratégia
brasileira para a bioeconomia.
Vale relembrar antes alguns parâmetros. De início, é preciso considerar que a
análise da experiência internacional evidenciou que não há características
comuns que sobressaem dos diferentes desenhos adotados. Ao contrário, há uma
heterogeneidade expressiva de modelos, o que torna difícil afirmar qual deles
seria o melhor para o caso brasileiro. Foi dito, no capítulo anterior, que os casos
na literatura internacional variam de acordo com quatro características
principais: a) o escopo da iniciativa – quantos e quais setores e segmentos;
quantos e quais temas são mobilizados na estrutura de governança; b) os tipos
de espaços criados para atuar sobre estes temas e mobilizar estes atores; c) as
funções a serem exercidas por estes espaços; e d) os instrumentos para exercer
essas funções. Estes serão exatamente os tópicos em torno dos quais será
estruturada a proposta de um arranjo de governança para a bioeconomia
brasileira.
A literatura mostra também que os desenhos devem ter forte aderência às
características do ambiente institucional de cada país. Um arranjo de
governança deve ter como objetivo último coordenar esforços de vários atores
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em torno de compromissos com a promoção da bioeconomia e evitar a
fragmentação e pulverização de iniciativas. No caso brasileiro isso significa buscar
formas de coordenação em quatro domínios: a) a coordenação de ações entre
diferentes áreas de governo (coordenação horizontal ou intersetorial); b) a
coordenação de ações entre diferentes níveis de governo (coordenação vertical
ou federativa); c) a coordenação de ações entre Estado, sociedade e atores de
mercado (coordenação multiatores); d) a coordenação de ações adaptadas para
um conjunto de realidades socioespaciais distintas (coordenação territorial).
Para que a coordenação aconteça não basta reunir atores representativos dos
quatro domínios mencionados acima. É necessário utilizar instrumentos concretos
que estimulem e garantam a convergência das ações. De acordo com a literatura
três são os tipos de instrumentos que podem favorecer a coordenação: a)
instrumentos de coordenação hierárquica – que envolvem predominantemente
ações de tipo comando e controle, executadas ou supervisionadas por uma
instância com poder efetivo de enquadrar ou orientar o comportamento de demais
agentes sob sua coordenação; b) instrumentos de coordenação por incentivos
– que envolvem predominantemente ações nas quais certos ativos são
mobilizados para estimular a coordenação entre os atores, como a gestão de
fundos de investimento, sistemas de contrato, de conhecimento estratégico ou
outros; c) instrumentos de coordenação em rede – que envolvem
fundamentalmente a criação de espaços para que os atores, motivados por
interesses comuns, aceitem participar e partilhar informações, a partir das quais
pode ocorrer o alinhamento de expectativas e a complementaridade de atuação.
Este tema dos instrumentos de coordenação é extremamente importante porque,
como será dito mais adiante, há certo descompasso entre a complexidade da
tarefa de coordenar esforços para promover a bioeconomia no Brasil, e certa
fragilidade dos instrumentos de coordenação disponíveis. A estrutura de
governança proposta a seguir precisará ser capaz de alterar gradativamente esta
condição inicial.
Vale ressaltar que as próximas três subseções levaram em consideração as
contribuições das duas reuniões de trabalho e da oficina de modelos de
governança para bioeconomia. Modelos intermediários da proposta de
governança podem ser vistos no anexo 4.
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3.1 Sobre o escopo de um arranjo de gorvernança da bioeconomia no
Brasil
As consultas realizadas junto a uma pluralidade de atores revelaram a
necessidade de se evitar um debate infindável quanto à noção de bioeconomia a
ser utilizada, mas também indicaram que é preciso reconhecer que existem
diferentes visões sobre o que deve ser priorizado em um modelo de governança.
Trata-se de tema bastante amplo. Definições muito abrangentes têm a vantagem
de permitir que vários atores se reconheçam nela, mas resultam também na
dificuldade de delimitar um foco estratégico. Por outro lado, definições mais
restritas permitem esse foco, mas podem levar à não adesão de atores
estratégicos.
Três grandes segmentos da bioeconomia foram mencionados nas consultas: um
segmento amplo, que envolve todos os setores que mobilizam recursos de base
biológica; um segmento mais específico dentro deste universo, no qual esta
mesma mobilização de recursos contribui decisivamente para a descarbonização
da matriz produtiva brasileira; e um terceiro, ainda mais específico, no qual, aos
dois critérios anteriores, se soma um outro, relacionado à valorização da chamada
sociobiodiversidade.
No desenho a ser adotado nesta proposta optou-se por trabalhar com uma
definição abrangente, segundo a qual “a bioeconomia compreende toda a
atividade econômica derivada de bioprocessos e bioprodutos que contribuem para
soluções eficientes no uso de recursos biológicos - frente aos desafios em
alimentação, produtos químicos, materiais, produção de energia, saúde, serviços
ambientais e proteção ambiental - que promovem a transição para um novo
modelo de desenvolvimento sustentável e de bem-estar da sociedade”(ODBio,
2020).
Para compensar a abrangência, o desenho a ser adotado deverá prever
mecanismos de discriminação positiva daquelas três diferentes situações
mencionadas acima. Isto é, ao tratar temas específicos como crédito ou
tecnologia, pretende-se criar espaços e instrumentos que dialoguem com as
demandas de cada uma delas, pois entende-se que as soluções que cabem, por
exemplo, para setores já constituídos ou com produção de grande escala, muitas
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vezes não são satisfatórias para negócios embrionários ou de pequena escala, e
assim sucessivamente.
Quanto aos temas a serem priorizados por esta estrutura de governança, houve
significativa convergência em afirmar que os esforços devem se concentrar em
cinco temas: a) adequação de marcos legais – é fundamental uma ação
coordenada de revisão ampla dos marcos legais de forma a rever ou criar
mecanismos mais adaptados aos requisitos de promoção da bioeconomia, o que
envolve vários domínios da atuação governamental; b) financiamento – a
bioeconomia requer um modelo específico de crédito e financiamento por conta
das especificidades deste setor, como prazos mais alongados de retorno, riscos
e incertezas inerentes a um setor emergente; c) tecnologia – neste campo é
preciso criar condições mais favoráveis à pesquisa nacional, estimular a produção
de pesquisa pelo setor privado, mapear temas e processos de inovação na
fronteira do conhecimento tecnológico, conhecer a real situação das patentes em
curso e outros gargalos, produzir conhecimento estratégico para melhor
posicionamento dos atores, entre outros; d) mercados – neste tema é preciso
favorecer a criação de arranjos que signifiquem oportunidades duradouras por
meio da aproximação e coordenação entre agentes e um melhor desenho de
incentivos; e) diretrizes, coordenação e monitoramento – os quatro temas
anteriores devem estar organizado a partir da definição de diretrizes adotadas em
amplo processo de diálogo multiatores, governamentais e não governamentais, e
é função da estrutura de governança a ser constituída coordenar os esforços para
sua implementação e monitorar permanentemente a implementação das ações
pactuadas.
3.2 Sobre os espaços e a forma de um arranjo de governança da
bioeconomia no Brasil
As consultas realizadas apontaram que três elementos precisariam ser
considerados na definição dos espaços de governança para dar conta destes
temas estratégicos. Eles são mencionados topicamente a seguir.
Primeiro, o desenho deve combinar, em âmbito nacional, dois tipos de espaços.
Um com formato mais flexível no seu funcionamento – algo do tipo Conselho,
Fórum, Painel, que aqui se chamará Painel da Bioeconomia (para evitar
confusões com órgãos deliberativos que também comporão a estrutura). Este
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espaço precisa ser mais abrangente e plural no rol de atores mobilizados, com
forte participação da sociedade civil. Seu objetivo principal é dar voz à diversidade
de atores, captando preocupações e levando essa leitura, em caráter consultivo,
para um espaço de caráter mais executivo. Este outro espaço – um Conselho
Interministerial de Alto Nível (ou outro nome que se queria dar, resguardando
esse caráter) – informado pelos subsídios produzidos pelo espaço consultivo
anteriormente mencionado, oficializa as diretrizes de atuação governamental
sobre o tema, coordena a monitora as ações orientadas por estas diretrizes. O
primeiro espaço deve ter um caráter consultivo e maior peso da participação
da sociedade civil. O segundo deve ter caráter deliberativo e executivo e
maior peso das estruturas governamentais.
Segundo, sugere-se que, nestes dois espaços nacionais, sejam estruturados
espaços de coordenação mais focalizados, como Câmaras (temáticas ou
setoriais) e Grupos de trabalho. As Câmaras temáticas terão por objetivo
produzir subsídios para que o Conselho Gestor, espaço governamental, delibere
e atue sobre temas estratégicos e transversais a diferentes setores. As Câmaras
poderão também ter recortes setoriais e, quando for este o caso, terão por objetivo
produzir subsídios e coordenar ações de implementação em segmentos
específicos da bioeconomia. Esta é a maneira encontrada para equilibrar a
necessidade de dar visibilidade e força para atores setoriais relevantes e com
ações em curso estratégicas para a bioeconomia e, ao mesmo tempo, preservar
espaços simetricamente constituídos para garantir o tratamento transversal dos
temas. E os Grupos de trabalho serão instâncias temporárias com objetivo
subsidiar as Câmaras em temas específicos quando solicitados. Deve haver uma
combinação entre Câmaras permanentes e Câmaras temporárias, a depender da
natureza do tema. Já os Grupos de trabalho serão sempre temporários.
Terceiro, um desenho de governança da bioeconomia deveria se estruturar como
um sistema de governança. Isto é, combinando instâncias em diferentes níveis
de governo e mesclando instrumentos de consulta e instrumentos de deliberação.
Em especial, muitos atores mencionaram a necessidade de adequar estratégias
e soluções à diversidade espacial da bioeconomia no Brasil, por exemplo,
distinguindo ações para alguns dos grandes biomas, o que exige muitas vezes
instrumentos e ações distintos. A esse respeito, considerou-se, no desenho a
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seguir, que o grau de maturação da reflexão sobre governança da bioeconomia
não permite a adoção de um desenho demasiadamente complexo neste
momento, por exemplo com a constituição do Painel e do Conselho em âmbito
nacional e no âmbito dos grandes biomas, como seria desejável, pela lógica de
gestão do tema. Esta característica de sistema ficará restrita, agora, à combinação
de espaços de consulta e de espaços executivos, como mencionado acima. E a
diversidade espacial será tratada internamente nestes espaços. Espera-se que no
futuro se possa adotar um desenho mais complexo, avançando em seu
funcionamento com um sistema de governança mais amplo e multinível.
O desenho que traduz estas considerações é apresentado a seguir. E no tópico
seguinte há um detalhamento das funções e dos instrumentos por meio dos quais
estes espaços devem operar.

Figura 3: Representação esquemática da proposta de arranjo de governança da bioeconomia no
brasil. Fonte: Do autor, 2020.

3.3 Sobre as funções e os instrumentos de coordenação no arranjo de
governança da bioeconomia no Brasil
Painel Nacional de Bioeconomia
•

Descrição – É um órgão consultivo vinculado ao Conselho Interministerial
de Alto Nível.
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•

Função – Subsidiar o Conselho Interministerial de Alto Nível, reunindo as
proposições e demandas de uma pluralidade de atores sociais envolvidos
com ações associadas à promoção da bioeconomia no Brasil. Esta função
é coerente com o que a literatura sobre governança aponta como uma das
principais vantagens de envolvimento da sociedade civil: gerar informação
útil e canalizar demandas para os órgãos governamentais que não podem
ser produzidas por eles próprios, dada sua natureza oficial.

•

Instrumentos e Produtos – O Painel poderá, a qualquer momento,
produzir documentos ou outros instrumentos direcionados a informar o
Conselho Interministerial em suas decisões. A cada ano o Painel deverá
produzir um Relatório anual sobre a Bioeconomia brasileira. O conteúdo
específico deste relatório será acordado oportunamente entre seus
membros. O fundamental é que ele seja o instrumento de consolidação da
leitura que o Painel – e, portanto, os atores da bioeconomia no Brasil, em
sua pluralidade - fazem do tema no país, seus desafios e como isto se
traduz em demandas e subsídios para o Conselho Interministerial.

•

Composição – O Painel, para cumprir suas funções a contento, deve
primar pela representação da pluralidade de setores e visões a respeito dos
problemas e do futuro da bioeconomia no Brasil. Cinco segmentos devem
estar representados: governo, setor empresarial, organizações da
sociedade civil, instituições de ciência e tecnologia, cidadãos comuns. O
objetivo desta composição é ir além da tradicional divisão tripartite e
incorporar algumas práticas que vêm sendo experimentadas em âmbito
internacional de forma a tornar mais flexíveis os diálogos e os processos
de decisão em fóruns deste tipo.

Conselho Interministerial de Alto Nível para Bioeconomia
•

Descrição – É um órgão responsável por dirigir as ações para a
implementação de uma estratégia brasileira de bioeconomia, ouvindo o
Painel e organizando as demais instâncias (comitê gestor, câmaras e
grupos de trabalho).
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•

Função – Oficializar as diretrizes para uma estratégia brasileira de
bioeconomia.

Coordenar e monitorar as

ações

voltadas à

sua

implementação.
•

Instrumentos e Produtos – O Conselho Interministerial deverá adotar um
documento plurianual contendo a Estratégia brasileira de bioeconomia,
no qual devem constar uma leitura das tendências e oportunidades para a
bioeconomia, um diagnóstico dos principais gargalos para sua promoção
no Brasil, as diretrizes para enfrentar estes gargalos, as ações que
concretizam esta estratégia, a identificação dos meios necessários à
implementação destas ações (meios técnicos, políticos e financeiros).
Como esta estratégia envolve razoável grau de adequação, também são
instrumentos de coordenação para o exercício das funções um Comitê
Gestor,

de

composição

técnica,

envolvendo

várias

estruturas

governamentais e responsável pela coordenação executiva das definições
do Conselho Interministerial, as Câmaras temáticas e setoriais e os
Grupos de trabalho descritos mais adiante. Também poderão ser
produzidos instrumentos específicos como Documentos de diretrizes
para temas específicos, indo além do disposto no documento geral de
Estratégia brasileira de bioeconomia ou Instrumentos normativos como
portarias, minutas de legislação ou outros, orientando a atuação de órgãos
governamentais com competência sobre tema mais específicos associados
à bioeconomia. O Conselho Interministerial deverá adotar um Plano de
Monitoramento da Estratégia, para acompanhamento sistemático de sua
implementação. O Comitê também poderá determinar a adoção de
instrumentos de monitoramento e gestão da informação, seja sistemas de
monitoramento das ações; seja bases de dados com conhecimentos
produzidos.
•

Composição – O Conselho Interministerial será formado pelos Ministros
de Estado das áreas envolvidas com ações de promoção da bioeconomia,
e a presença minoritária (um ou dois membros apenas por segmento),
como convidados, de representantes da sociedade civil e representantes
de organizações empresariais, estes dois últimos indicados pelo Painel

499

para garantir a fluidez de informação entre estes órgãos e a permeabilidade
mútua de ambos.

Comitê Gestor Técnico
•

Descrição – É um órgão responsável por executar as ações para a
implementação de uma Estratégia brasileira de bioeconomia, tal como
definidas pelo Conselho Interministerial de Alto Nível para Bioeconomia.
Este Comitê funciona com o apoio de uma Secretaria Executiva, seu braço
operacional, e coordena as Câmaras temáticas ou setoriais.

•

Função – Implementar as diretrizes para uma Estratégia brasileira de
bioeconomia por meio da coordenação e monitoramento das ações
voltadas à sua implementação.

•

Instrumentos e Produtos – O Comitê Gestor se orientará documento
plurianual contendo a Estratégia brasileira de bioeconomia, e pelo Plano
de Monitoramento da Estratégia, por meio do qual se acompanha sua
implementação. Para isso, o Comitê Gestor terá o apoio de uma Secretaria
Executiva, a quem caberá as tarefas operacionais de subsídio ao
funcionamento do Comitê. E um nível abaixo no fluxograma que dá forma
ao arranjo de governança, estão submetidas ao Comitê Gestor, as
Câmaras temáticas e setoriais e os Grupos de trabalho. O Comitê
Gestor deverá anualmente reportar os avanços na implementação do Plano
de Monitoramento ao Conselho Interministerial. Deverá também subsidiar
o Conselho Interministerial com propostas de Documentos de diretrizes
para temas específicos e propostas de Instrumentos normativos a
serem

debatidos

e,

eventualmente,

oficializados

pelo

Conselho

Interministerial. Também devem ser produzidos pelo Comitê Gestor,
Estudos estratégicos sobre temas relacionados à promoção da
bioeconomia e que representem aportes de conhecimento fundamentais
para o melhor posicionamento dos atores governamentais e não
governamentais.
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•

Composição – O Comitê Gestor será formado por gestores originários dos
ministérios, autarquias e demais órgãos de Estado envolvidos com as
ações de promoção da bioeconomia.

Secretaria Executiva
•

Descrição – A Secretaria Executiva é subordinada ao Comitê Gestor e é
seu braço operacional.

•

Função – Cabe à Secretaria Executiva acompanhar o Plano de
Monitoramento da Estratégia brasileira de bioeconomia, acompanhando
sua execução, subsidiando o Comitê Gestor com informações que
garantam sua boa aplicação, e coordenar o funcionamento das Câmaras e
Grupos de trabalho e dos demais instrumentos provenientes do Conselho
Gestor.

•

Instrumentos e Produtos – Os principais instrumentos de funcionamento
da Secretaria Executiva são o Plano de Monitoramento da Estratégia
brasileira de bioeconomia, por meio do qual se acompanha sua
implementação e se identifica a necessidade de intervenções do Comitê
Gestor para destravar processos e procedimentos relativos à sua
aplicação, e as Câmaras e Grupos de Trabalho, por meio dos quais se
produzem os subsídios para o Comitê Gestor.

•

Composição – A Secretaria Executiva ficará sediada em um órgão de
governo a ser definido, com capacidade de diálogo transversal com demais
instâncias e setores do Governo Federal.

Câmaras temáticas e setoriais
•

Descrição – Câmaras são espaços de articulação de atores envolvidos
com um determinado tema de caráter estratégico para a promoção da
bioeconomia no Brasil – como tecnologia, mercados, crédito e
financiamento, adequação de marcos legais ou outros. As câmaras podem
se organizar por tema ou setor, e neste segundo caso, funcionam como
espaços de articulação de atores de setores estratégicos para a promoção
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da bioeconomia – como o setor de energia, o setor agroalimentar, entre
outros. Podem ser permanentes ou temporárias.
•

Função – As Câmaras têm por função coordenar ações relacionadas à
implementação da Estratégia brasileira de bioeconomia em temas ou
setores específicos. E, inversamente, devem também coordenar ações
relacionadas à produção de diagnósticos e subsídios que alimentem o
processo de condução e a periódica revisão da Estratégia.

•

Instrumentos e Produtos – As Câmaras atuarão pautadas por Planos de
trabalho definidos periodicamente, no caso das permanentes, e de caráter
único, no caso daquelas constituídas de forma temporária. Ao final de cada
período deverão produzir Relatórios ou Documentos de Diretrizes (temática
ou setorial), sempre subsidiando o Comitê Gestor. Instrumentos
extraordinários também podem ser produzidos a depender do Plano de
trabalho para o período, Produtos especiais como Minutas de dispositivos
legais, Notas técnicas e afins, também estes para apreciação e eventual
aprovação pelo Comitê Gestor.

•

Composição – As Câmaras serão compostas por representantes do
governo, sociedade civil e organizações empresariais relevantes para seu
objeto de atuação, a serem definidos pelo Conselho Interministerial.

Grupos de trabalho
•

Descrição – São estruturas temporárias criadas para dar suporte às
Câmaras.

•

Função – Produzir subsídios para as Câmaras em temas e questões
importantes para sua atuação.

•

Instrumentos e Produtos – Os Grupos de Trabalho atuarão pautados por
Planos de trabalho definidos por uma ou mais Câmaras, aos quais estarão
vinculados. Ao final de cada período deverá ser produzido um Relatório ou
Produtos Especiais (minuta de Lei, Portaria ou equivalente, esboço de
Projeto, Nota técnica, etc.) concretizando o produto demandado para este
Grupo.
502

•

Composição – Os Grupos de Trabalho terão sua constituição determinada
pela(s) Câmara(s) aos quais estão vinculados. Podem ter composição
exclusivamente técnica ou envolver também outros segmentos. Deve-se
dar especial atenção, na produção dos conteúdos e, se for o caso também
na constituição dos grupos de trabalho, à discriminação positiva dos
diferentes setores ou especificidades de problemas verificados na
heterogeneidade da bioeconomia (grandes e pequenos negócios,
segmentos estabelecidos e embrionários, entre outras clivagens).

4 Considerações finais sobre opções e caminhos
Tomando em conta a grande diversidade de desenhos que se pode adotar para a
governança da bioeconomia, o desenho apresentado neste relatório representa
um nível intermediário de complexidade. À luz dos casos identificados na
experiência internacional, buscou-se um meio termo, entre um extremo, marcado
por uma estrutura com muitos níveis e processos, o que tornaria difícil a gestão e
altos os custos políticos e mesmo financeiros de funcionamento da estrutura de
governança, e outro extremo, este marcado por excesso de simplicidade, o que
poderia levar à não constituição de instrumentos capazes de levar à efetiva
coordenação de esforços, o que deve ser o objetivo último de uma iniciativa deste
tipo.
Há, contudo, certa disparidade entre este nível intermediário de complexidade e o
tamanho dos desafios associados à promoção da bioeconomia no Brasil. A rigor,
para que se possa efetivamente coordenar esforços a contento com este intuito,
será preciso constituir, ao longo do tempo, mais e melhores instrumentos de
coordenação. Alternativas mencionadas pelos atores como a constituição de uma
Agência ou a definição de poderes normativos maiores ao Conselho são
possibilidades que devem ser consideradas. Mas avaliou-se que, no momento,
não estão dadas as condições para a proposição de medidas deste tipo. Um traço
fundamental no desenho aqui proposto é, portanto, que ele seja adotado em uma
perspectiva adaptativa. Isto é, ao longo do tempo espera-se que as próprias
iniciativa desencadeadas a partir deste arranjo de governança promova ajustes e
aprimoramentos em seus modos de funcionamento e, principalmente que sejam
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criados instrumentos mais robustos. Vale dizer, em boa parte dos casos
observados na experiência internacional nota-se exatamente isso: os desenhos
vão sendo aprimorados constantemente, a partir dos aprendizados gerados e da
evolução do contexto de promoção da bioeconomia.
Por fim, há detalhes pendentes no desenho proposto. Optou-se por não avançar
mais o detalhamento sugerindo número de componentes ou organizações e
nomes a compor cada espaço, para não desviar o foco do debate, que, neste
momento, deve se concentrar no desenho proposto, suas funções, instrumentos
e marcos gerais. O número de membros de cada instância, se a Secretaria
Executiva será exercida por este ou aquele órgão, ou a qual estrutura
governamental se vincula o Conselho Interministerial de Alto Nível são decisões
mais políticas do que técnicas. O que se procuro aqui foi evidenciar quais são as
características que estes espaços e estas escolhas devem observar.
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6 Anexos
1. Lista de respondentes e entrevistados
Nome

Instituição

Isabela Sbampato

MCTI

X

Eduardo Giacomazzi

Fiesp

X

Renato Godinho

MRE

Thiago Falda

ABBI

X

João Mendes Neto

MDR

X

Ricardo Abramovay

USP

X

Ronaldo Seroa da Motta
Michelle Tereza Scachetti
Sibelle de Andrade Silva
José Vitor Bomtempo
Rodrigo secioso
Artur Milanez
Eduardo do Couto e Silva
Adalberto Luis Val
Alexandre Cabral
Alex Kamber
Luiz Paulo de Oliveira Silva

Formulário

X

UERJ

X

Fundação Espaço ECO

X

MAPA

X

UFRJ

X

Finep

X

BNDES

X

CNPEM

X

ABC

X

GFI

X

MMA

X

MDR

X

Entrevista

X
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2. Lista de convidados ministeriais para participação das reuniões de
trabalho e oficina.
#

1

2

3

4

SETOR

GOVERNO

GOVERNO

GOVERNO

GOVERNO

ÓRGÃO STATUS

CARGO

ENC.

Francisco Carlos Ribeiro
de Almeida

IND.

Luíz Henrique dos Santos
SERG / CC
Machado

ENC.

Fernando Camargos

Secretário de Inovação, Desenvolvimento
Rural e Irrigação

IND.

Cléber Soares

Diretor de Apoio à Inovação para
Agropecuária

IND.

Sibelle Silva

Coordenadora-Geral de Bioeconomia

IND.

Alessandro Cruvinel
Fidelis

Coordenador de Bioinsumos

IND.

Daniel Trento

Coordenador-Geral de Articulação para
Inovação

ENC.

Marcelo Morales

Secretário de Políticas para Formação e Ações
Estratégicas

IND.

Fábio Larotonda

Diretor de Programas de Desenvolvimento
Científico

IND.

Bruno Nunes

Coordenador-Geral de Bioeconomia

IND.

Daniel Chang

Coordenador de Programas e Projetos de
Bioeconomia

IND.

Gustavo Pöttker

Coordenação-Geral de Bioeconomia

IND.

Eliana Ramos

Coordenação-Geral de Bioeconomia

IND.

Gustavo de Lima

Coordenação-Geral de Bioeconomia

ENC.

Tiago Pontes Queiroz

Secretário de Mobilidade e Desenvolvimento
Regional e Urbano

IND.

Adriana Melo Alves

Diretor de Desenvolvimento Regional e
Urbano

IND.

Vitarque Coelho

Assessor de Departamento

IND.

Giuliana Correa

Assessor de Departamento

IND.

Luiz Paulo Silva

Técnico SMDRU/MDR

Casa
Civil

MAPA

NOME

MCTI

MDR

Secretário Especial de Relações
Governamentais
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5

6

7

8

9

GOVERNO

GOVERNO

GOVERNO

GOVERNO

GOVERNO

10 GOVERNO

ME

MEC

IND.

Alex Kamber

Coordenador da "Rota da Integração Nacional
da Biodiversidade"

ENC.

Carlos Alexandre Jorge
da Costa

Secretário Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade

IND.

Gustavo Fontenelle

Coordenador de Economia Verde

IND.

Leonardo Belvino Póvoa

COEVE

IND.

Klenize Chagas Fávero

COEVE

ENC.

Wagner Vilas Boas de
Souza

Secretário de Educação Superior

ENC.

Eduardo Serra Negra
Camerini

Secretário de Biodiversidade

IND.

Fábio Brasiliano da Silva

Diretor de Patrimônio Genético

ENC.

José Mauro Coelho

Secretário de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis

IND.

Miguel Ivan Lacerda

Diretor de Biocombustíveis

IND.

Umberto Mattei

Assessor DBio

ENC.

Norberto Moretti

Secretário de Política Externa Comercial e
Econômica

IND.

Renato Domith Godinho

Chefe da Divisão de Promoção de Energia

IND.

Adriano Bonotto

Divisão de Promoção de Energia

IND.

Leonardo Santana

Divisão de Promoção Tecnológica I

IND.

Clarissa Forecchi

Divisão de Promoção de Energia

ENC.

Hélio Angotti Neto

Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos em Saúde

IND.

Camile Sachetti

Diretora de Ciência e Tecnologia

IND.

Marco Souza Ferreira

Assessor do Gabinete da SCTIE

IND.

Bruno de Carvalho
Duarte

Diretor de Programas do Complexo Industrial
da Saúde

IND.

Myron Moraes Pires

Coordenador-Geral do Complexo Industrial da
Saúde

MMA

MME

MRE

MS
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3. Datas e participantes das reuniões de governança na bioeconomia
Data
Trilha Governança: 28/07/2020

Participantes
CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes, João Arbache.
MCTI: Bruno Nunes, Daniel Chang, Gustavo Pottker,
Eliana Ramos.

Reunião Kick off: 04/08/2020

CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes, João Arbache.
MCTI: Bruno Nunes, Daniel Chang, Gustavo Pottker,
Eliana Ramos.

Reunião de introdução: 17/08/2020

CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes, João Arbache.
MCTI: Bruno Nunes, Daniel Chang, Gustavo Pottker,
Eliana Ramos.
Consultores: Gabriela Lotta, Arilson Favareto.
CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes, João Arbache.
MCTI: Bruno Nunes, Daniel Chang, Gustavo Pottker,
Eliana Ramos.
Consultores: Gabriela Lotta, Arilson Favareto.
CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes, João Arbache.
MCTI: Bruno Nunes, Daniel Chang, Gustavo Pottker,
Eliana Ramos.

Reunião de acompanhamento: 27/08/2020

Reunião de alinhamento: 10/09/2020

Reunião preparatória para encontro com Ministérios:
15/09/2020

CGEE: Regina Silverio, Marcelo Poppe, Barbara
Bressan, Emilly Caroline, Daniella Fartes, João
Arbache.
MCTI: Bruno Nunes, Daniel Chang, Gustavo Pottker,
Eliana Ramos.
Consultores: Gabriela Lotta, Arilson Favareto.

Reunião preparatória oficina governança: 16/09/2020

CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes, João Arbache, Jean
Campos, Bianca Torreão, Eduardo de Oliveira, Elaine
Michon.
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I Reunião de trabalho sobre modelos de Governança
da Bioeconomia Brasileira 20/08/2020

CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes, João Arbache.
MCTI: Fabio Larotonda, Bruno Nunes, Daniel Chang,
Gustavo Pottker, Eliana Ramos.
Consultores: Gabriela Lotta, Arilson Favareto.
MDR: Adriana Melo, Alex K, Thiago Pontes.
MRE: Adriano Bonotto, Forecchi
MAPA: Cleber Soares, Sibelle de Andrade Silva.
MMA: Fabio Brasiliano.
MME: Humberto Mattei
ME: Leonardo Povoa
MS: Marcos Ferreira
Casa civil: Luiz Machado

II Reunião de trabalho sobre modelos de Governança
da Bioeconomia Brasileira: 22/09/2020

CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes, João Arbache.
MCTI: Fabio Larotonda, Bruno Nunes, Daniel Chang,
Gustavo Pottker, Eliana Ramos.
Consultores: Gabriela Lotta, Arilson Favareto.
MRE: Renato Godinho, Pedro Vale.
MAPA: Sibelle de Andrade Silva.
MS: Ricardo Barcelos
Casa Civil: Luiz Henrique Machado
ME: Leonardo Belvino Póvoa Móvel
CNA: Gabriela Cose
CNI: Renata Santos
ABC: Adalberto Val
Embrapa: Daniel Trento
Academia: Vandelan da Silva Bolzani, João Mendes
da Rocha Neto.

Reunião desenho de formato e programação para
oficina governança: 23/09/2020

CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes, João Arbache, Elaine
Michon.
MCTI: Bruno Nunes, Daniel Chang, Gustavo Pottker,
Eliana Ramos.
Consultores: Gabriela Lotta, Arilson Favareto.

Reunião Preparatória para a Oficina Governança:
25/09/2020

CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Elaine Michon, Susan Luz, Luciane Horna

Reunião Preparatória para Oficina Governança:
01/10/2020

CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes, João Arbache.
MCTI: Bruno Nunes, Daniel Chang, Gustavo Pottker,
Eliana Ramos.
Consultores: Gabriela Lotta, Arilson Favareto.

515

Reunião alinhamento oficina: 07/10/2020

CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Daniella Fartes.
MCTI: Fabio Larotonda, Bruno Nunes, Daniel Chang,
Gustavo Pottker, Eliana Ramos.

Reunião Preparatória Oficina Governança:
08/10/2020

CGEE: Marcelo Poppe, Barbara Bressan, Emilly
Caroline, Elaine Michon, Susan Luz, Luciane Horna,
Jean Campos.

Oficina Governança: 09/10/2020

CGEE: Regina Silverio, Marcelo Poppe, Barbara
Bressan, Emilly Caroline, Daniella Fartes, João
Arbache.
MCTI: Fabio Larotonda, Bruno Nunes, Daniel Chang,
Gustavo Pottker, Eliana Ramos, Dione dos Santos,
Rosângela de Souza
Consultores: Gabriela Lotta, Arilson Favareto.
MRE: Adriano Bonotto, Adriana Melo Alves, Renato
Godinho
MAPA: Fabrício Santos, Sibelle de Andrade Silva.
ME: Leonardo Belvino Póvoa Móvel
Casa Civil: Luiz Henrique Machado

4. Propostas intermediárias de modelo de governança.
O desenvolvimento da proposta de modelo de governança para a bioeconomia brasileira
foi baseado em um diversificado conjunto de fontes de informações – leitura e análise de
experiências nacionais e internacionais, entrevistas com especialistas, reuniões de
trabalho e oficina. Assim, o desenho de estrutura de governança evolui conforme novas
fontes eram levantadas e pessoas e instituições consultadas. As figuras 4, 5 e 6
representam os modelos intermediários propostos.
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Figura 4: Modelo intermediário 1. Fonte: Do autor, 2020.

Figura 5: Modelo intermediário 2. Fonte: Do autor, 2020
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Figura 6: Modelo intermediário 3. Fonte: Do autor, 2020.
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Proposta de Conferência Nacional de Bioeconomia – CNBio

1. Objeto
Elaboração de Proposta de Conferência Nacional de Bioeconomia – CNBio.

2. Justificativa da Conferência
Essa Conferência inaugura uma nova era de transformação econômica no Brasil
reconhecendo as oportunidades de transitar para uma economia de baixo carbono
aliada ao desenvolvimento sustentável. A bioeconomia oferece soluções para
uma relação mais harmônica entre o progresso socioeconômico e o meio
ambiente, constituindo uma alternativa importante para o cumprimento do
compromisso brasileiro nacionalmente determinado de redução de emissões de
gases de efeito estufa pactuado no Acordo de Paris e também para a realização
das metas nacionais dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), da
Agenda 2030 das Nações Unidas. Além disso, a bioeconomia oferece
oportunidades únicas para o desenvolvimento de novos negócios baseados nas
vantagens comparativas brasileiras, com ênfase em conhecimento e inovação
para o futuro. A bioeconomia permite cultivar ideias para o progresso do Brasil, e
precisa ser consolidada como política de Estado, que assegure perenidade às
políticas e programas de ciência, tecnologia e inovação (CTI) associados à
produção e a utilização do conhecimento enquanto componentes centrais do
desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável do país, contribuindo
para que os benefícios decorrentes sejam distribuídos de forma justa à toda a
sociedade.
Assim como a Rio+20, as conferências das partes (COP) das Nações Unidas
sobre Diversidade Biológica e sobre Mudança do Clima, a Conferência Nacional
de Bioeconomia (CNBio) não é apenas um evento ambiental ou econômico, é um
espaço de troca e criação rumo a um modelo de desenvolvimento
verdadeiramente sustentável. Ela deve institucionalizar um espaço para
discussões regulares sobre o desenvolvimento da bioeconomia nacional. Para tal,
a Conferência deverá orientar suas discussões segundo as linhas das políticas e
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estratégias de promoção da inovação para o desenvolvimento nacional, tais quais
a Política Nacional de Inovação (PNI), a Estratégia Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação (ENCTI) e os Planos de Ação em Ciência Tecnologia e
Inovação (PACTI) e envolver todas as partes interessadas na bioeconomia:
governos federal, estaduais e municipais, parlamento, judiciário, sociedade,
empresas, academia, SNCTI.
A Conferência deverá considerar os programas existentes e seus resultados, e
encaminhar sugestões para a formulação de uma política reconhecida como de
Estado, e não apenas de governo, que tenha como objetivo principal um
desenvolvimento sustentável e cujos aspectos econômicos, ambientais e sociais
sejam respaldados por uma discussão ampla com a sociedade, que lhe permita
atingir consensos que contribuirão para orientar as iniciativas em bioeconomia. A
Política de Estado que deverá emergir dessa discussão poderá contribuir para o
estabelecimento da plena capacidade política necessária para atingir esses
objetivos.
Sempre sob a ótica da sustentabilidade, a Conferência deverá tratar de amplo
leque de temas, a serem definidos pela Comissão Organizadora e Comitê de
Programa com o apoio de Grupos Temáticos constituídos com a participação das
comunidades científica e tecnológica, acadêmica, empresarial e governamental,
bem como do terceiro setor. Essas instâncias deverão buscar identificar não
apenas os temas mais relevantes, mas também estudos realizados assim como
especialistas que possam trazer propostas de desenvolvimento e aprofundamento
dos temas. Isso irá requerer uma estrutura flexível, que permita a inclusão de
temas que venham a ser sugeridos pela própria dinâmica das discussões, mas
que respeite uma estrutura lógica de fácil assimilação.
A Conferência deverá ser voltada para o futuro, pensando para daqui a dez anos
sobre os desafios de hoje, tais como a utilização sustentável dos recursos naturais
e da biodiversidade, o enfrentamento da urgência climática, a transição
energética, a circularidade, a redução das desigualdades, a educação de
qualidade em todos os níveis, a inclusão social, entre outros. Ela poderá se valer
do protagonismo internacional brasileiro na liderança da Plataforma para o
Biofuturo, em curso no âmbito da iniciativa Ministerial de Energias Limpas (CEM),
com seus Princípios para a Recuperação Econômica Pós-Pandemia, visando não
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só acelerar a descarbonização da economia, mas também criar empregos,
engajando países e empresas.
Um dos grandes desafios da própria Conferência será a sua divulgação para o
grande público, não apenas nos meios especializados, mas principalmente na
grande imprensa, por intermédio de sua ligação com desafios atuais como os já
mencionados. Há enormes expectativas, em todo mundo, de que a bioeconomia
traga respostas adequadas e compatíveis com o desenvolvimento sustentável que
todos almejam. A CNBio poderá ser o veículo natural para enfocar as questõeschaves e liderar o encaminhamento de soluções bioeconômicas para a retomada
do crescimento do país em bases sustentáveis, num contexto global.

3. Título, objetivo e temas da Conferência
3.1. Título da Conferência
A proposta de denominação é: Conferência Nacional de Bioeconomia – CNBio:
criando as bases para impulsionar o desenvolvimento sustentável e a
prosperidade do Brasil.
3.2. Objetivo da Conferência
A Conferência deve consolidar o entendimento da importância para o país de
acelerar o uso sustentável e a valorização de recursos de origem biológica na
economia para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, e
para a substituição de produtos de origem fóssil.
3.3. Temas específicos da Conferência
A CNBio poderá se organizar em torno de três grandes temas:
Promoção da utilização sustentável da biodiversidade, viabilizando cadeias de valor e
maximizando os serviços ecossistêmicos, que compreende:
•

recursos químicos e biológicos da biodiversidade, inclusive sua utilização para fins
de desenvolvimento de produtos e serviços;

•

bancos de amostras físicas e caracterização dos recursos da biodiversidade;

•

valoração dos recursos da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais
associados;
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•

remuneração de serviços ecossistêmicos associados à biodiversidade

•

cadeias produtivas baseadas na biodiversidade.

Promoção da produção sustentável de biomassa para a geração de produtos de valor
agregado com base na melhoria científica e tecnológica, que abrange:
•

biomassas convencionais e não-convencionais de origem agropecuária, florestal
e marinha para a produção de bioprodutos;

•

aproveitamento integral e valorização da biomassa e seus resíduos, e exploração
das novas tendências de consumo;

•

serviços tecnológicos para a produção de biomassa;

•

sistemas produtivos com maior eficiência no uso dos recursos naturais;

•

recuperação de áreas degradadas (agricultura regenerativa);

•

remuneração de serviços ecossistêmicos na produção de biomassa;

•

adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima nos sistemas produtivos
de biomassa.

Desenvolvimento de tecnologias, processos, produtos e serviços para uma indústria
sustentável, utilizando a biomassa e os recursos biológicos e químicos da biodiversidade,
que envolve:
•

rotas sustentáveis para fins industriais;

•

biorrefinarias e unidades industriais de tecnologias sustentáveis;

•

biotecnologia industrial;

•

escalonamento de tecnologias e processos biológicos sustentáveis;

•

produtos de base biológica com novas funcionalidades e em substituição aos de
origem fóssil;

•

integração de cadeias produtivas;

•

sustentabilidade das tecnologias, produtos e processos e análise de ciclo de vida.
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4. Etapas do trabalho de preparação da Conferência
Para o sucesso da Conferência, será preciso congregar todos os meios físicos,
financeiros e intelectuais para a condução das articulações e negociações junto
aos setores público, acadêmico e empresarial. Assim será possível definir o
desenho do modelo organizacional, a infraestrutura adequada e as melhores e
mais eficientes formas de implementação das ações e tarefas necessárias ao
planejamento e operacionalização da Conferência, como também a elaboração
da extensa programação dos eventos regionais e nacional constantes da CNBio.
A Conferência Nacional deverá ser precedida de cinco conferências regionais (N,
NE, CO, SE, S) e a realização de encontros estaduais e de fóruns de discussão
por todo o país deve também ser estimulada como mecanismos de preparação
da CNBio.
A primeira etapa deverá se estender de junho de 2021 a janeiro de 2022, quando
deverá ser planejado e definido todo o programa de realização e divulgação da
Conferência, assim como detalhados todos os aspectos devotados à sua
consumação, em um Documento Executivo de Realização da CNBio. Depois,
entre março e abril de 2022, deverão ocorrer as conferências regionais,
preparatórias da Conferência Nacional que deve acontecer em maio de 2022.
A Conferência deve permitir:
•

criar um espaço de divulgação e promoção de negócios em bioeconomia;

•

aumentar a interação da rede nacional de bioeconomia (agências de fomento,
instituições científicas e tecnológicas, empresas e demais instituições envolvidas);

•

estabelecer um ambiente de discussão onde seja possível reavaliar e aprimorar
as inovações tecnológicas e institucionais voltadas para bioeconomia;

•

estimular a produção acadêmica sobre áreas-chaves da bioeconomia nacional;

•

incentivar as pesquisas e inovação em bioeconomia junto às novas gerações.
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5. Metodologia de trabalho para preparação da
Conferência
A metodologia a ser adotada para implementação das etapas de trabalho deverá
utilizar ferramentas para levantamento e tratamento de informações pertinentes,
e deverão ser consultados especialistas da academia, do setor produtivo, da
sociedade e de esferas de governo.
Para subsidiar os trabalhos de preparação da CNBio, os registros de conferências
anteriores e programadas constituirão uma base de partida. Assim, os planos,
registros digitais e anais das conferências nacionais de ciência, tecnologia e
inovação (CNCTI), com o acervo de palestras, mesas-redondas e demais
atividades, como também das conferências regionais e seminários preparatórios,
disponíveis no CGEE, podem dar um panorama geral dessas quatro grandes
conferências nacionais realizadas anteriormente. Também, serão visitados
eventos específicos de bioeconomia ou semelhantes, tais que o Global
Bioeconomy Summit 2020, o BFS II – BBest 2020-21 https://bbestbiofuture.org/v2/conference-info/; EUBCE 2021 https://www.eubce.com/; World
Bioeconomy Forum 2021: the bioeconomy celebrates nature - wcbef.com; Rio Oil:
riooilgas.com.br; Green Rio 2021, entre outros.
Ao longo do processo de preparação da conferência, deve-se mapear estudos de
interesse realizados por entidades científicas e tecnológicas, tais quais ABC,
SBPC, CNPEM, INPA, INT, Universidades, entre outras, organizações de
interesse público como IPEA e CGEE, e empresariais, como CNI e CNA,
organismos estaduais tais quais FAPs e institutos de pesquisa, além de
documentos relevantes de organismos da sociedade e internacionais, bem como
encomendar informes a essas e outras organizações, que possam contribuir para
as plenárias, mesas redondas e seções técnicas e seus diálogos. Políticas e
estratégias de desenvolvimento nacionais constituem documentos básicos, como
colocado anteriormente, já que a estrutura da conferência leva em conta suas
principais linhas de atuação.
A Conferência deverá dispor de um portal digital e de uma assessoria de
comunicação que tratarão de manter atualizadas todas as informações sobre os
eventos a ela relacionados.
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6. Estrutura, responsabilidades e equipe de preparação
da Conferência
O projeto da CNBio pode ter a seguinte estrutura de coordenação:

Figura 1: Estrutura de coordenação do projeto da CNBio
A responsabilidade pela realização da CNBio deve incumbir ao MCTI e demais membros
da Comissão Organizadora. A coordenação técnico-científica deve ficar ao encargo de
uma Personalidade Convidada, liderando um Comitê de Programa com o apoio de
Grupos Temáticos. A coordenação executiva pode ficar a cargo do CGEE, responsável
pela elaboração do Documento Executivo de Realização da CNBio. A Conferência deve
contar ainda com Instituições Colaboradoras e Contribuintes, que podem incluir a Rede
MCTI, e o Ecossistema de Inovação e Partes Interessadas na Bioeconomia.
Assim, o primeiro passo será definir a composição e responsabilidades de cada uma das
instâncias mencionadas, assim como os nomes dos representantes de cada instituição
envolvida e confirmar que a coordenação executiva poderá ser assumida pelo CGEE. O
Centro deverá contar com o apoio de consultoria especializada a ser mobilizada ao longo
da execução dos trabalhos de preparação da CNBio, sob a orientação do MCTI e da
Comissão Organizadora.
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7. Principais tarefas da coordenação executiva do
projeto da Conferência
A coordenação executiva deverá oferecer:
•

Apoio na articulação de reuniões com os ministérios engajados, em maio 2021;

•

Apoio à definição da Comissão Organizadora, em junho 2021;

•

Apoio à escolha de uma Personalidade convidada, à criação do Comitê de
Programa e de Grupos Temáticos, em junho 2021;

•

Apoio ao anúncio da Conferência por intermédio de uma portaria ministerial
(MCTI) ou interministerial (por exemplo, MCTI, MAPA, ME, MDR, ou com mais
signatários: MEC, MMA, MME, MRE, MS, etc), ou ainda de um decreto
presidencial, em junho de 2021;

•

Construção e lançamento na web do Portal da CNBio, também em julho 2021;

•

Organização de reuniões da Comissão Organizadora;

•

Acompanhamento do funcionamento do Comitê de Programa e dos Grupos
Temáticos, com a responsabilidade de definir o Programa da Conferência;

•

Apoio à condução de negociações com as principais lideranças nacionais dos
setores públicos, acadêmico, empresarial e da sociedade;

•

Apoio à coordenação e organização de seminários temáticos;

•

Registros em multimídia dos seminários temáticos;

•

Relatórios de reuniões da Comissão Organizadora;

•

Registros em multimídia de reuniões do Comitê de Programa e dos Grupos
Temáticos;

•

Relatórios de reuniões do Comitê de Programa;

•

Relatórios das reuniões dos Grupos Temáticos;

•

Elaboração do Documento Executivo de Realização da CNBio.
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8. Cronograma geral da Conferência
Os prazos fundamentais a serem respeitados são:
•

A CNBio deverá ser programada para o primeiro semestre de 2022;

•

A etapa de planejamento deverá ser realizada de junho de 2021 a janeiro de 2022;

•

As contratações de prestadores para a realização da Conferência deverão ser
concluídas até fevereiro de 2022;

•

As conferências regionais deverão ser realizadas em março e abril de 2022;

•

A CNBio deverá acontecer na semana de 23 a 28 de maio de 2022.

9. Necessidades a serem contempladas durante a
preparação da Conferência e consolidadas no
Documento Executivo de Realização da CNBio
•

Apoio à contratação de empresa de comunicação para o desenvolvimento do
Portal da CNBio e adaptação de conteúdo fornecido pelo CGEE, bem como a
criação da marca do evento e suas aplicações na comunicação interna,
disponibilizando no Portal todas as informações pertinentes e correlatas ao
desenvolvimento das atividades de planejamento e definição da programação
da Conferência, incluindo calendário de eventos, reuniões técnicas, sala de
imprensa, noticias e informações de caráter geral sobre bioeconomia em
processo de atualização contínua, comunidades de CTI (redes sociais);

•

Apoio à contratação de uma agência de comunicação para criar e planejar as
peças de divulgação das conferências regionais e da conferência nacional;

•

Apoio à contratação de uma empresa organizadora de eventos para planejar,
organizar e executar a realização das conferências regionais e da conferência
nacional, de acordo com o escopo das atividades a ser definido para cada um
dos eventos;

•

Acompanhamento da organização das conferências regionais;

•

Acompanhamento da organização da CNBio;
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•

Apoio à contratação de empresa para revisão, edição e diagramação dos
conteúdos coletados nas conferências regionais e na conferência nacional
para a geração de relatórios e anais;

•

Acompanhamento do registro em multimídia das Conferências Regionais;

•

Acompanhamento do registro em multimídia da CNBio;

•

Acompanhamento da edição dos Anais da Conferência.

10. Aspectos organizacionais e operacionais diversos
10.1. Local de realização
Deve-se examinar a possibilidade e conveniência de utilizar locais abertos,
verdes, privilegiando a natureza.

10.2. Formato
As Conferências Regionais devem ser realizadas preferencialmente no formato à
distância e a CNBio deve ser programada para realização em formato híbrido,
compreendendo os componentes presencial e online;
10.3. Público-alvo
•

A Conferência é voltada para comunidades científica e tecnológica, acadêmica,
empresarial e governamental, bem como do terceiro setor.

•

Deve-se estimar a quantidade de palestrantes e participantes esperada.
10.4. Principais atividades
A Conferência deverá conter:
•

Sessões plenárias com palestras ministradas por convidados ilustres;

•

Mesas redondas com debatedores convidados sobre temas centrais da bioeconomia;

•

Sessões técnicas realizadas em paralelo com palestras selecionadas seguidas de
diálogo;

•

Sessões de posters, presenciais e virtuais, com trabalhos selecionados apresentados
pelos autores;

•

Feira de negócios com exposição presencial e virtual de empresas e ICTs
interessadas;

•

Prêmios aos melhores artigos e posters submetidos para apresentação na CNBio.
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10.5. Cronograma indicativo para artigos
lançamento do evento

Julho de 2021

início da submissão de abstracts

01/10/2021

finalização da submissão de abstracts

26/11/2021

divulgação dos resultados

24/01/2022

apresentação em eventos regionais

03 e 04/2022

apresentação em evento nacional

23 a 28/05/2022
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Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)
Organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI)

Eixo 4
Articulação
Este eixo apresenta a publicação Resumo Executivo do Diálogo
Internacional: Oportunidades e Desafios da Bioeconomia na América
Latina e informações sobre os diversos eventos de realização e
participação pelo ODBio para mobilizar o ecossistema brasileiro de
bioeconomia, levantar subsídios para o projeto, legitimar as etapas de
desenvolvimento e informar e validar os resultados alcançados. Por
fim, são apresentados os informes elaborados em cada semestre do
ano de 2020.
• Resumo Executivo do Diálogo Internacional: Oportunidades e
Desafios da Bioeconomia na América Latina
• Quadro-resumo dos webinars, oficinas de trabalho e apresentações
em conferências realizadas pelo ODBio.
• Informe ODBio 1º semestre 2020
• Informe ODBio 2º semestre 2020.
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Diálogo Internacional
Oportunidades e Desafios da Bioeconomia na América
Latina

Resumo executivo
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Diálogo internacional
Oportunidades e desafios da
Bioeconomia na América Latina

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) edita publicações sobre diversas temáticas que
impactam a agenda do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI).
As edições são alinhadas à missão institucional do Centro de subsidiar os processos de tomada de
decisão em temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação, por meio de estudos em prospecção
e avaliação estratégica baseados em ampla articulação com especialistas e instituições do SNCTI.
As publicações trazem resultados de alguns dos principais trabalhos desenvolvidos pelo Centro,
dentro de abordagens, como produção de alimentos, formação de recursos humanos, sustentabilidade e energia. Todas estão disponíveis gratuitamente para download.
A instituição também produz, semestralmente, a revista Parcerias Estratégicas, que apresenta contribuições de atores do SNCTI para o fortalecimento da área no País.
Você está recebendo uma dessas publicações, mas pode ter acesso a todo o acervo do Centro pelo
nosso site: http://www.cgee.org.br.
Boa leitura!
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Diálogo internacional
Oportunidades e desafios da
Bioeconomia na América Latina

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), no escopo do projeto Oportunidades e dos Desafios da Bioeconomia (ODBio) da Agenda Positiva da Mudança do Clima e do Desenvolvimento
Sustentável, promoveu uma Mesa de Diálogo sobre o tema Oportunidades e Desafios da Bioeconomia na América Latina, em parceria com a Coordenação-Geral de Ciência para Bioeconomia (CGBE)
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com o objetivo de reunir especialistas
de diferentes países e organismos da região para o compartilhamento de informações e experiências em bioeconomia.

Resumo executivo

A Mesa de Diálogo contou com apresentações de representantes de três países – Costa Rica, Uruguai
e Brasil – e de especialistas de três instituições regionais – Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA), convidados pelo CGEE, com objetivo de trocar informações
e experiências sobre iniciativas e formulação de estratégias referentes ao cenário da bioeconomia na
América Latina, incluindo diálogos sobre modelos de governança, principais desafios, missões e linhas de ações, entre outros. O diálogo reuniu cerca de 120 participantes do Brasil e dos demais países
latino-americanos.
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Diálogo internacional
Oportunidades e desafios da Bioeconomia na América Latina

Resumo
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Diálogo internacional
Oportunidades e desafios da Bioeconomia na América Latina

Resumo executivo

1. Objetivo
Promover o compartilhamento de informações e experiências entre especialistas sobre oportunidades
e desafios da bioeconomia na América Latina.

2. Programa
A Mesa de Diálogo foi realizada no dia 6 de outubro de 2020, pela plataforma Google Meet, e contou
com a presença de aproximadamente 120 pessoas, em sua maioria, especialistas de diversos setores
da bioeconomia e representantes de diferentes países e organismos regionais da América Latina.
Programa

6/10/2020

Moderação: Daniel Chang
Abertura e boas-vindas
Fabio Larotonda – diretor e secretário substituto – MCTI
16h
Regina Silverio – diretora – CGEE

Apresentações em Oportunidades e Desafios da Bioeconomia na América Latina
Federico Torres – vice-ministro – Ministério da Ciência, Tecnologia e
Telecomunicações da Costa Rica
16h20

Carolina Balián – especialista em Economia dos Recursos Naturais e Mudanças Climáticas –
Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai
Bruno Nunes – coordenador-geral de Bioeconomia – Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovações do Brasil

17h20

Perguntas e debates – aberto ao público

17h35

Gabriela Quiroga – especialista internacional em Inovação do Programa de Bioeconomia e
Desenvolvimento Produtivo (IICA)
Adrián Rodriguez – oficial responsável pela Unidade de Desenvolvimento Agrícola e
Biodiversidade – Cepal

18h35

Perguntas e debates – aberto ao público

18h50

Encerramento

Resumo executivo

Rafael Anta – especialista principal em CTI – BID
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Vanderleia Radaelli – especialista líder em CTI – BID

3. Abertura

Fabio Larotonda - Diretor de Ciências da Vida e secretário substituto do
MCTI
A abertura do evento contou com o diretor do MCTI, Fabio Larotonda, que agradeceu a participação dos palestrantes convidados e da parceria entre o MCTI e o CGEE. O diretor ressaltou que já é
de conhecimento dos especialistas brasileiros que a bioeconomia representa uma grande chance de
desenvolvimento sustentável na América Latina, porém os países, ainda, estão buscando os melhores caminhos para fazer isso. Também ressaltou que é fundamental o compartilhamento de experiências e o intercâmbio de informações entre os países da América Latina, pois, apesar de cada país
dessa região possuir sua própria extensão e identidade, todos têm muitos desafios e oportunidades
em comum e podem se beneficiar imensamente com maior e mais efetiva interação e cooperação.

Regina Silvério - Diretora do CGEE

Diálogo internacional
Oportunidades e desafios da Bioeconomia na América Latina

Resumo executivo

A diretora do CGEE, Regina Silvério, deu continuidade à abertura e apontou que é muito importante
a realização de mesas de diálogos, como a realizada nesse evento, para compartilhamento de informações e troca de experiências. A diretora ressaltou também que o Centro apoia projetos do ministério e tem o prazer de, juntamente com a equipe do secretário Marcelo Morales e do vice-secretário
Fabio Larotonda, poder participar da construção de uma Estratégia Nacional de Bioeconomia, tema
de grande relevância para o País.
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De acordo com a fala da diretora, é de conhecimento de muitos que a América Latina no campo da
bioeconomia possui muitas vantagens competitivas e também que uma atuação conjunta fortalece
bastante o bloco, principalmente em cenários internacionais, e o intuito da realização da Mesa de
Diálogo é mostrar ao público o que o Brasil está produzindo – por meio da apresentação do ministério – e conhecer as experiências que os países da América Latina estão tendo nas suas iniciativas de bioeconomia.
Para finalizar, a diretora do CGEE afirmou que é de conhecimento que os países presentes possuem
algumas sinergias que possibilitam ter vantagens competitivas olhando não apenas os mercados regionais, ou nacionais, mas também para mercados globais. A bioeconomia trata muito adequadamente
de bioprodutos, bioprocessos, bionegócios, e o MCTI e o CGEE entendem que podem compartilhar
conhecimentos e desenvolver esforços colaborativos, pois a América Latina tem a oportunidade de
desenvolver pesquisas e projetos em conjunto.

Vanderleia Radaelli - Especialista líder em CTI do BID
A especialista Vanderleia Radaelli expressou em sua fala que é importante ter um espaço para troca
de informações, de lições aprendidas, de estratégias de governo e também dar a oportunidade a toda
a região para que todos os atores econômicos vislumbrem a possibilidade da construção de uma estratégia que é nacional por seu contexto territorial, mas é uma estratégia coletiva, colaborativa, baseada em ciência, tecnologia e informação para a bioeconomia e que, ao mesmo tempo, atenda aos
múltiplos e facetados desafios de operacionalizar políticas públicas para um conjunto praticamente
ilimitado de produtos e serviços, que já surgiram e que irão surgir a partir de convergências entre as
ciências biológicas, físicas e as tecnologias digitais.
De acordo com a especialista, o BID entende que as atividades de inovação devem estar no centro
de políticas públicas, no centro das estratégias de desenvolvimento sustentável. Elas são condição
imprescindível não só para propiciar a utilização intensiva de conhecimento científico e tecnológico,
mas também para assegurar o conhecimento tradicional dos povos nativos, agregar valor à biodiversidade regional, ampliar as oportunidades de emprego e renda e, ao mesmo tempo, compatibilizar o
dinamismo da bioeconomia com a mitigação dos impactos sociais e ambientais. Para a especialista:

Resumo executivo

Para finalizar, a representante do BID afirmou que, por isso, é tão importante o papel desempenhado
pelo Estado e, principalmente no caso brasileiro, pelo MCTI e pelo CGEE ao liderar a concepção e a
implementação de uma estratégia nacional de bioeconomia.
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O Brasil é um dos maiores celeiros da biodiversidade mundial, tem uma grande janela
de oportunidade para consolidar o seu protagonismo na bioeconomia mundial em
função das forças e das suas vantagens de fronteira, a maior biodiversidade do planeta,
menores custo de produção de biomassa, particularmente de cana-de-açúcar, e
agricultura tropical avançada baseada em CT&I; entretanto o Brasil, assim como toda
a nossa região, possui espaços de melhora, de aperfeiçoamento, de superação de alguns
limites tecnológicos em alguns âmbitos nucleados pela bioeconomia, como prospecção
de mercado, governança, logística, mercado regulatório, produção de recursos florestais
vinculados a princípios ativos, serviços ambientais, transporte e abastecimento, todos
os elementos que são bases fundamentais da sustentação da biodiversidade regional.

4. Parte 1 - Países

4.1. Estratégia Nacional em Bioeconomia da Costa Rica - 2020-2030
Federico Torres - Costa Rica
A Costa Rica entende que é muito importante a formação de alianças tais como
cooperação internacional, setor privado, setor acadêmico, entre outros para que seja
possível o crescimento e o sucesso da bioeconomia.
Federico Torres é doutor em Economia pela Universidade de Valência com pós-graduação em Tecnologia da Informação pela Universidade de Salamanca. Atualmente, é vice-ministro do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações da Costa Rica.

Diálogo internacional
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Resumo executivo

Torres iniciou sua apresentação mostrando que a Costa Rica tem feito diversos esforços na área da
bioeconomia e o país deseja ampliar o diálogo regional em função do desenvolvimento das capacidades que a América Latina necessita nesse campo e da possibilidade de induzir a recuperação econômica dos países da região nos próximos anos, depois dos eventos que aconteceram no ano de 2020.
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O vice-ministro explicou que a importância da bioeconomia, no mundo e na Costa Rica, é uma das
perguntas que o país se faz com frequência, e que a estratégia nacional da Costa Rica (2020-2030) foi
organizada com uma força nacional. Na estratégia, é possível pontuar os elementos existentes fundamentais pelos quais a Costa Rica deveria apostar para o desenvolvimento do país e de uma bioeconomia sustentável.
Entre os elementos fundamentais levantados, sobressaem-se: em primeiro lugar, o aumento da resiliência e a sustentabilidade do uso da biodiversidade, pois a Costa Rica é um país megabiodiverso,
apesar do seu tamanho, por isso, existe um senso de responsabilidade tanto pelo desenvolvimento
nacional atual quanto pela preservação da biodiversidade para as gerações futuras; em segundo lugar,
o fortalecimento do desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável; em terceiro, transformar a economia fóssil que o país possui atualmente em uma economia pós-fóssil; e, por último,
promover a aplicação do conhecimento científico em ciências da vida e biológicas.
A importância de ter uma estratégia de bioeconomia na Costa Rica é decorrente da preocupação com
seguintes fatores: desenvolvimento territorial, descarbonização, economia circular e necessidade de
um grande salto para sustentabilidade, conhecimento da sociedade, inovação e produção sofisticada.
A estratégia nacional de bioeconomia na Costa Rica é um esforço conjunto interministerial e interinstitucional e a visão é que seja uma bioeconomia com alto valor agregado e que possua uma produção sustentável em todas as regiões, promovendo o crescimento de biocidades baseadas no justo

e equitativo uso da biodiversidade, na utilização circular da biomassa e no progresso biotecnológico
do país como elemento de conhecimento da sociedade.
A estratégia é composta por cinco eixos estratégicos:
•

Eixo 1: Bioeconomia para desenvolvimento rural.

•

Eixo 2: Desenvolvimento da bioeconomia.

•

Eixo 3: Biorrefinarias de biomassa residual.

•

Eixo 4: Biomassa avançada.

•

Eixo 5: Bioeconomia urbana e cidades verdes.

De acordo com Federico, os avanços já realizados na Costa Rica foram diversos, o país já desenvolveu
políticas específicas e ações em áreas consideradas hoje como parte da bioeconomia, por exemplo:
serviços ambientais, ecoturismo, agricultura sustentável, bioprospecção e energias limpas. Um exemplo
do que já está acontecendo atualmente é o caso da CoopeTarrazú Cooperative, uma grande cooperativa produtora de café que aplica um modelo de economia circular de maneira que todos os resíduos
possam ser reaproveitados por diferentes mecanismos, promovendo melhor eficiência no processo.

Os próximos passos estão conectados aos desafios e às soluções das propostas feitas pela Costa
Rica, que são: desenvolvimento da educação e capacitação, investimento em PD&I, incentivos de financiamento e investimentos externos, acesso ao mercado nacional e internacional e comunicação
com a sociedade.

4.2. Em direção a uma estratégia de bioeconomia sustentável no
Uruguai
Carolina Balián - Uruguai

Carolina Balián é economista graduada pela Universidade da República (Udelar) do Uruguai. É pós-graduada em Economia e Direito das Mudanças Climáticas pela Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais (Flacso). Atualmente, trabalha como assessora de Economia do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) do Uruguai.

Resumo executivo

O Uruguai tem como um de seus objetivos desenvolver e promover ciência, tecnologia
e inovação com foco na bioeconomia.
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O país entende que é muito importante a formação de alianças, tais como cooperação internacional, setor privado, setor acadêmico, entre outros, para que seja possível o crescimento e o sucesso da
bioeconomia. Por isso, atualmente, foi construído, como modelo de governança, um comitê consultivo interministerial de bioeconomia.

A especialista Balián começa sua apresentação explicando que o processo de construção da estratégia de bioeconomia sustentável, no Uruguai, começou em 2015 com o escritório de planejamento e
despesas da presidência, que identificou a bioeconomia como impulsora da transformação produtiva
sustentável. Em 2017, o Uruguai passou a fazer parte do grupo de trabalho internacional em bioeconomia sustentável (ISBWG) da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
(FAO), sigla em inglês Food and Agriculture Organization, e foi elegido como um dos países-piloto.
Em âmbito nacional, o país começou, em 2018, a criação de um Grupo Interinstitucional de Trabalho
em Bioeconomia Sustentável (GIT-BS), envolvendo diversos ministérios, com objetivo de criar uma
estratégia nacional, liderada pelo MGAP.
De acordo com Carolina, ainda, em 2018, foi realizada a primeira oficina de bioeconomia com o
objetivo de compartilhar a estratégia de bioeconomia em âmbito nacional e envolver os atores que
são importantes; em abril de 2019, foi realizada a segunda oficina de bioeconomia com o objetivo de
obter insumos para criação da estratégia; em julho, foi contratado um consultor da FAO para fazer o
mapeamento de atores em âmbito nacional; em agosto, foi realizada uma reunião de criação da Rede
Latino-Americana de Bioeconomia (Bioecolatina), com apoio do IICA e da Cepal; e, em novembro,
foi realizada a terceira oficina de bioeconomia para definição de eixos estratégicos, linhas de ação,
oportunidades produtivas e, também, a realização da reunião do ISBWG no Uruguai.

Diálogo internacional
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Resumo executivo

Em janeiro de 2020, o Uruguai começou a elaboração de uma proposta de estratégia de bioeconomia sustentável, proposta essa criada pelo grupo de trabalho GIT-BS. Este grupo é composto por:
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•

Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca.

•

Escritório de Planejamento e Orçamento da Presidência (como instituição transversal).

•

Ministério da Indústria, Energia e Mineração.

•

Ministério do Ambiente.

•

Ministério da Economia e Finanças.

•

Ministério da Educação e Cultura.

•

Ministério do Trabalho e Seguridade Social.

•

Ministério do Turismo.

•

Secretaria Nacional de Transformação Produtiva e Competitividade (como instituição
transversal).

De acordo com a fala da especialista, os complexos produtivos que aparecem na estratégia de bioeconomia do Uruguai e suas redes de valor são: valorização de resíduos e subprodutos, recursos biológicos e aquáticos, alimentos e bebidas, recursos florestais, turismo sustentável, química e farmacêutica.
Durante a construção da estratégia, um tópico muito destacado foi o conceito de valor agregado ambiental em que, por definição, se entende que os bens e serviços que incorporam valor ambiental agregado são aqueles cuja produção conserva e zela pela qualidade ambiental, os impactos negativos sobre
o meio ambiente são mitigados e protegem ou restauram os serviços do ecossistema. Para construção
da estratégia com a aplicação dessa definição, foram delimitados quatro eixos estratégicos, que são:

1)

Sustentabilidade da produção e do consumo cujo objetivo é promover sistemas de
produção e consumos sustentáveis, alinhados à economia circular.

2)

Inserção internacional sustentável cujo objetivo é fortalecer a integração internacional do
país com base no desenvolvimento de bioprodutos e serviços com valor agregado ambiental.

3)

Ciência, tecnologia e inovação orientada para a bioeconomia cujo objetivo é desenvolver
e promover essas áreas do conhecimento com foco na bioeconomia.

4)

Desenvolvimento territorial inclusivo cujo objetivo é promover o desenvolvimento social
inclusivo e as capacidades produtivas e institucionais em âmbito territorial, dependendo
dos recursos biológicos disponíveis e de sua lógica socioeconômica.

Para cada eixo, foram desenvolvidas linhas de ações específicas que são descritas a seguir:

Eixo estratégico 1: Sustentabilidade da produção e consumo
Linhas de ação:
1.1. Promover a produção agropecuária e agroindustrial sustentável e climaticamente
inteligente.
1.2. Apoiar a diferenciação de produtos e processos com base no valor ambiental agregado.
1.3. Promover a valorização sustentável dos recursos biológicos em âmbito primário e
industrial.
1.4. Promover a conservação e restauração de serviços ecossistêmicos.
1.5. Informar, sensibilizar, regular e incentivar para o consumo responsável.

Eixo estratégico 2: Inserção internacional sustentável
Linhas de ação:
2.1. Fortalecer a estratégia comercial do país baseada no valor agregado de
seus bioprodutos e serviços.
2.2. Adaptar e gerar os regulamentos comerciais nacionais para promover e facilitar o
acesso aos mercados consumidores de bioprodutos e serviços.

Eixo estratégico 3: Ciência, tecnologia e inovação voltada para a bioeconomia
Linhas de ação:

Resumo executivo

2.3. Promove a cooperação internacional em bioeconomia.

3.1. Apoiar a geração de conhecimento em bioeconomia.
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1.6. Promover a compra pública sustentável de produtos biológicos e serviços.

3.2. Promover pesquisa, desenvolvimento e inovação em bioprodutos e práticas de
produções sustentáveis.
3.3. Aprimorar os direitos de propriedade intelectual e acesso a recursos genético.
3.4. Promover a transferência de tecnologias associadas à bioeconomia.
3.5. Promover a digitalização da bioeconomia.

Eixo estratégico 4: Desenvolvimento territorial inclusivo
Linhas de ação:
4.1. Fortalecer as capacidades de negócios para produção, inovação e gestão e promoção
de bioempresas em âmbito local.
4.2. Incentivar e desenvolver os conglomerados territoriais baseados em recursos biológicos.
4.3. Promover o emprego verde inclusivo.
4.4. Fortalecer as capacidades institucionais e a articulação entre atores em âmbito
subnacional para a promoção da bioeconomia local.
4.5. Promover o desenvolvimento de logística e transporte adequado para o uso eficiente
da biomassa no território.

Diálogo internacional
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Resumo executivo

O país já se prepara para iniciar os próximos passos do planejamento da inserção de uma estratégia e
as atividades planejadas são: validação política da proposta de estratégia de bioeconomia sustentável,
definição de mecanismo de governança formal e elaboração do plano de ação para 2025.
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4.3. Plano de Ação Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação em
Bioeconomia

Bruno Nunes - Brasil
As principais missões do MCTI são: produzir conhecimento, produzir riquezas para o
País e contribuir para melhoria da qualidade de vida da população brasileira.
Bruno Nunes é mestre em Qualidade e Produtividade Animal, ambos pela Faculdade de Zootecnia
e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA/USP). Doutorando em Bioenergia
pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente é tecnologista e coordenador-geral
de Bioeconomia no MCTI.
O representante do MCTI Bruno Nunes iniciou sua fala com as principais missões do Ministério de
Ciência, Tecnologia e Inovação, que são: produzir conhecimento, produzir riquezas para o País e contribuir para melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Tendo essa ideia como base, em
2016, foi desenvolvida a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), que possui
validade até 2022, e é uma resposta aos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS). Nesse do-

cumento, existem 12 temas que são estratégicos e prioritários ao desenvolvimento do País e, dentro
deles, destacam-se os temas de bioeconomia e biodiversidade.
A Coordenação de Bioeconomia foi criada logo após a finalização da ENCTI e, durante o ano de 2017, foi
desenvolvido o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia (Pacti Bioeconomia).
Esse é o primeiro documento que traz uma definição oficial da bioeconomia pelo governo brasileiro.
Atualmente, o Brasil entende bioeconomia como:
O conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização sustentável e inovadora de
recursos biológicos renováveis (biomassa), em substituição às matérias-primas fósseis,
para a produção de alimentos, rações, materiais, produtos químicos, combustíveis e
energia produzidos por meio de processos biológicos, químicos, termoquímicos ou
físicos, promovendo a saúde, o desenvolvimento sustentável, o crescimento nacional
e o bem-estar da população.

•

Uso sustentável de recursos biológicos renováveis e nacionais.

•

Biodiversidade para substituir matérias-primas fósseis.

•

Ações integradas ao desenvolvimento de bionegócios e bioprodutos.

•

Ações integradas à abordagem de água, energia e segurança alimentar.

•

Excelência científica e empresarial.

•

Desenvolvimento sustentável e economia circular.

Além da definição de bioeconomia e dos conceitos-chave do Pacti, também se elencam quais linhas
temáticas de ação a coordenação de bioeconomia trabalha, sendo três linhas temáticas centrais:
biomassa, processamento e bioprodutos e uma linha temática institucional para fazer a estratégia
e o plano funcionar em duas instâncias: knowledge hub em bioeconomia e definição de um comitê
nacional de governança.

Atualmente, a coordenação de bioeconomia do MCTI está trabalhando com o desenvolvimento de
cadeias produtivas da bioeconomia, focando, especialmente nesse primeiro momento, nas cadeias
produtivas da biodiversidade brasileira. A intenção é trabalhar em todos os biomas brasileiros, mas
inicialmente o foco é no bioma amazônico, e algumas das cadeias que já foram levantadas são: açaí,
cupuaçu e pirarucu. Os componentes desse programa são a agregação e retenção de valor nas comunidades, regulação, certificação e acesso ao mercado, desenvolvimento de novos produtos, utilização
de resíduos e bioprodutos (economia circular) e sustentabilidade.

Resumo executivo

¾ Projetos locais em desenvolvimento
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O Pacti possui alguns conceitos-chave que orientam as políticas e os programas em bioeconomia.
Entre eles é possível destacar:

¾ Projeto Oportunidades e Desafios da Bioeconomia (ODBio)
O projeto ODBio objetiva desenvolver uma estratégia de implantação do Pacti Bioeconomia e apoiar a
formulação de políticas nacionais para definição de programas e projetos estruturantes, mobilizadores
e missionários para aproveitar as oportunidades e superar os desafios apresentados pela bioeconomia.
As principais ações do projeto são: definição do campo conceitual da bioeconomia; mapeamento de
competências; modelo de knowledge hub para bioeconomia brasileira; instância de governança em
âmbito nacional; desenvolvimento de uma estratégia de CTI utilizando a metodologia de programas
e projetos orientados por missão; e realização de uma conferência nacional em bioeconomia.

Perguntas e comentários:
Nessa fase do evento, foram realizadas perguntas aos palestrantes sobre os temas apresentados.
A seguir, há um resumo do que foi perguntado e as suas respostas.
P: Quais são as prioridades regionais e temáticas dos países na cooperação em bioeconomia? Que
complementaridades em CT&I você identifica entre Costa Rica, Uruguai e Brasil que poderiam permitir a cooperação entre países para desenvolver a bioeconomia? Já existem iniciativas? O que você
acha da cooperação em bioeconomia?
R1 (Costa Rica): Temos agricultura e biotecnologia que são focais e complementares para
a América Latina.
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Resumo executivo

R2 (Uruguai): Importância dos âmbitos regionais e mapeamento de biomassa e seus resíduos, em
que estão os recursos biológicos.
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P: Gostaria de ouvir dos colegas da Costa Rica como foi tratada (e se foi tratada), de forma particularizada, a agropecuária como um recorte específico dentro da bioeconomia (penso que temos
vários temas ainda mais específicos a desdobrar com foco no agro em uma estratégia nacional de
bioeconomia para o Brasil). Como foi a experiência, particularmente na Costa Rica, do envolvimento
do Ministério da Agricultura do país?
R (Costa Rica): Muito próximo do Ministério de Agricultura; acesso às regiões e às suas realidades
institucionais; acesso ao componente empresarial; é importante o trabalho dos diferentes ministérios;
planos de ação regionais; primeiros produtos exportados provenientes do agro; exemplo da Argentina; e conceito de bioeconomia nas contas nacionais (junto com FAO e IICA).

5. Parte 2 - Instituições

Rafael Anta - BID
Uma das oportunidades mais promissoras evidenciadas na América Latina é o
desenvolvimento pautado na bioeconomia.
Rafael Anta possui graduação em Engenharia da Computação pela Universidade Ramón Llull (Espanha) e cursos de Educação Executiva em Ciência de Dados, Social Physics e Inteligência Artificial no
Massachusetts Institute of Technology (MIT) (EUA). Atualmente, é especialista principal da divisão
de competitividade, tecnologia e inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Em sua apresentação, o especialista salientou que a América Latina deve aproveitar suas oportunidades na mesma velocidade de países desenvolvidos, como Alemanha e Coreia, para não ficar para trás
na trajetória de desenvolvimento. Uma das oportunidades mais promissoras evidenciadas na região
é o desenvolvimento pautado na bioeconomia.

Não se pode deixar de mencionar o Brasil como uma das potências mundiais no setor. Devido às suas
distintas competências, como a desenvolvida indústria de agronegócio, conhecimento e expertise
em biocombustíveis, o País destaca-se como uma das nações mais promissoras no contexto mundial da bioeconomia.
No que tange à América Latina, existem três características que concentram as oportunidades para
a região: grande volume de biomassa, de biodiversidade e compartilhamento de biomas – notoriamente, a Amazônia. Com esses três fatores em mãos, torna-se necessário fazer ciência para descobrir

Resumo executivo

O especialista explica que é necessário conhecer os principais fatores que direcionam a bioeconomia,
quais sejam, biotecnologias e mudança climática, para que se possa explorar a parte desconhecida
da bioeconomia. Junto a isso, torna-se vital saber quais características os líderes globais na área têm
em comum. EUA, Alemanha, China e União Europeia (UE) apresentam altas taxas de investimento
em P&D, além de terem planejado ser os produtores de novas tecnologias, como futuras biorrefinarias, biorreatores, e outras tecnologias que envolvam bio. Há, ainda, uma ênfase em biologia sintética,
bioquímicos e sequestro de carbono. Esses são os pontos nos quais os governos da América Latina
devem se atentar para terem uma estratégia de bioeconomia bem desenhada.
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De acordo com Rafael, ao mesmo tempo em que a área apresenta oportunidades, ela também possui desafios inerentes. Apesar de as atividades englobadas pela bioeconomia já existirem há muitos
anos, o conceito é bastante novo e, por isso, só começou a ser abordado por políticas públicas recentemente. Assim, há poucas evidências mostrando o que funciona, representando um obstáculo
para os governos da região.

o valor contido na biodiversidade, desenvolver tecnologias para transformar a biomassa e colaborar
para aproveitar os biomas compartilhados.
Outros desafios com os quais a região se defronta são: 1) o rápido avanço das biotecnologias em
relação a políticas e regulação; 2) a transversalidade do tema, que acaba por exigir governança interinstitucional; 3) a falta de um link forte entre pesquisa e mercado; 4) a necessidade de se trabalhar
em diferentes níveis: a infraestrutura da bioeconomia é local, a regulação se dá em nível nacional, as
pesquisas se dão em nível internacional e o comércio de biomassa é global; e 5) a necessidade de
repensar alguns processos de tomada de decisão com relação ao uso responsável, seguro e ético de
biotecnologias emergentes, considerando valores genéticos, ecológicos e humanos.
Um contratempo adicional que requer atenção é a morosidade do processo de formulação de políticas públicas, cuja duração é, em média, de 18 meses a quatro anos, num cenário mais otimista,
estando sujeito a mudanças de prioridades de novos governos. Assim, argumenta-se que uma estratégia dedicada de bioeconomia só pode ser efetiva se puder se mover rapidamente. Se um país não
tem a bioeconomia como prioridade, introduzir princípios e objetivos acerca do tema em políticas
já existentes pode ser uma solução mais rápida e efetiva.
No âmbito da formulação de políticas em bioeconomia, a velocidade importa e fazer as políticas
business as usual já não basta. Para Rafael:
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Resumo executivo

Enquanto a estratégia de bioeconomia está sendo desenvolvida, várias ações devem ser
simultaneamente adotadas, para que se criem efeitos de demonstração e aprendizagem
para os stakeholders e beneficiários, e se trilhe o caminho para a execução da estratégia
com mais velocidade. Assim, já são geradas as interações entre academia, empreendedores,
setor privado, sociedade civil e instituições.
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Os países que estão desenvolvendo estratégias nesse âmbito já começaram a se destacar, mas existem quatro prioridades que merecem atenção especial: desenvolver talentos para a bioeconomia,
para nutrir as habilidades necessárias para atingir a convergência tecnológica; investir mais em P&D;
aprimorar o processo de transferência de tecnologias dos laboratórios para os mercados; florescer
novas empresas que vão levar a bioeconomia adiante, sendo aqui vital a importância do mix de habilidades de conhecimento científico e de negócios; e reforçar a comunicação com a sociedade para
conscientizá-la sobre a importância e o valor da bioeconomia.

Gabriela Quiroga - IICA
É necessário incorporar a juventude no processo e engajá-la para trabalhar em conjunto
nessa missão, conscientizando-a de sua importância para alcançar os ODS.
Gabriela Quiroga é mestre em Estudos de Desenvolvimento Internacional pela Universidade de Amsterdã e, atualmente, trabalha na Sede do IICA na Costa Rica como especialista em inovação internacional e atua na Diretoria de Cooperação Técnica do Instituto.

A especialista começou sua fala explicando que o Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) é um organismo de cooperação em agricultura do sistema interamericano, que
presta serviços de cooperação técnica no setor agrícola, além de atuar como importante articulador
e catalisador de políticas de agricultura na região.
O IICA possui um programa de bioeconomia que a define como “o uso intensivo de conhecimento,
recursos, princípios e processos biológicos, para a provisão sustentável”. O objetivo do programa é
poder contribuir para a gestão do potencial da bioeconomia; pensar em rotas (roadmaps) para o uso
da bioeconomia em cadeias de valor agrícolas; promover políticas, instrumentos e regulações para
novos, sustentáveis e seguros usos da bioeconomia; e fortalecer as alianças entre o setor público e
privado. De acordo com Gabriela:
A sustentabilidade e a mudança climática são temas-chave do século, e isso se tornou
ainda mais evidente com a pandemia. A boa notícia é que, na América Latina, há um
grande potencial de maximizar o uso dos recursos biológicos nos processos de produção.
Para tanto, ressaltou a especialista que uma estratégia de tecnologia, ciência e inovação é de suma importância. Isso tem a ver com a relevância da agricultura, além da agenda mundial de descarbonização,
em que o uso da biomassa se torna elemento estratégico. É importante ter uma estratégia, para se
ter um guia com propósito e contexto, identificar oportunidades e atender a problemas transversais.

Ao se tratar de oportunidades, a bioeconomia mostra-se como uma possibilidade de transformação
produtiva sustentável. A América Latina já conhece, há muito tempo, processos baseados em princípios biológicos, destacadamente a agricultura. Assim, é coerente utilizar os recursos e conhecimentos
já existentes para alcançar resultados melhores e mais impactantes.

Ações de políticas públicas também podem auxiliar nessa questão. Como os desafios da bioeconomia requerem conhecimento muito especializado, torna-se necessário investir mais em institutos de
pesquisa e gestão de conhecimento e CT&I. Tais ações tornam-se ainda mais urgentes pelo fato de
que bioprocessos requerem uma nova base tecnológica, assim como a reorganização das capacidades
científicas de pesquisa e desenvolvimento.

Resumo executivo

No âmbito da busca por novos conhecimentos, mais especificamente em PD&I, uma transformação
que merece atenção é que as tecnologias digitais estão mudando o modo como fazemos inovação e
como essas inovações chegam aos produtores. Uma possibilidade de acompanhar esse movimento
é por meio da realização de hackathons, que promovem a identificação de problemas e o achado
de soluções coletivas.
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Por causa da complexidade e transversalidade do tema, tudo isso requer compromisso e liderança,
além de estruturas de governança claras. Ademais, nossas estruturas organizacionais precisam ser
mais ágeis, para competirmos à altura de nossos desafios. Um viés que exacerba essas necessidades
é a interdisciplinaridade da bioeconomia.

Alianças estratégicas, visando à cooperação entre países da América Latina, também são fundamentais para acelerar o processo de desenvolvimento da bioeconomia. Para tanto, é necessário pensar
conjuntamente qual é a meta que se almeja, tendo em mente a capacidade de impacto do processo.
Parcerias público-privadas, além de uma plataforma de múltiplos stakeholders, são meios para acelerar o desenvolvimento da bioeconomia, o que permitirá a distribuição de impactos e benefícios para
o setor agrícola. Aqui é necessário traçar objetivos de longo prazo, além de desafios e oportunidades
que permeiam a bioeconomia.
Para finalizar, Gabriela salientou que o último ponto, o ponto-cego da história, são os jovens. Por isso,
é necessário incorporar a juventude no processo e engajá-la para trabalhar em conjunto nessa missão,
conscientizando-a de sua importância para alcançar os ODS.

Adrian Rodriguez - Cepal
A bioeconomia oferece um espaço de integração de políticas, representado pela
convergência entre grandes grupos de políticas: de desenvolvimento produtivo e
relacionadas a temas ambientais.
Adrian Rodriguez é doutor em Economia Agrícola pela Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos.
Atualmente, é o oficial responsável pela Unidade de Desenvolvimento Agrícola da Cepal.
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Resumo executivo

Adrian ressaltou que a bioeconomia é uma nova alternativa política de desenvolvimento produtivo e
está relacionada a um processo de mudanças estruturais, nas quais atividades e processos produtivos
são cada vez mais intensivos em aprendizagem e inovação. Essa política promove links com mercados
em rápida expansão, além de que facilita a produção e o maior nível de emprego.
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Um fator relevante é que a bioeconomia oferece um espaço de integração de políticas, representado
pela convergência entre grandes grupos de políticas: de desenvolvimento produtivo e relacionadas
a temas ambientais.
A bioeconomia é um caminho para avançar na implementação da Agenda 2030, além de abordar
acordos multilaterais sobre meio ambiente, tais como o Acordo de Paris, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação
dos Efeitos da Seca (UNCCD), sempre permeando soluções baseadas na natureza. Por fim, possibilita
o alinhamento de incentivos e investimentos na esfera pública e privada.
O especialista destaca que existem 10 pontos necessários para trilhar o caminho para o desenvolvimento da bioeconomia na América Latina: convicção e vontade política; diálogo com atores importantes da bioeconomia; comunicação com a sociedade; desenvolvimento de mercado doméstico e
de exportação; priorização de PD&I; incentivos econômicos e financeiros; legislações que protejam
o conhecimento; consumidores informados; sistema de monitoração e avaliação; e inclusão dos jovens nos processos.

Antes mesmo da pandemia da Covid, o contexto internacional já se mostrava favorável ao desenvolvimento da bioeconomia, evidenciado por diversas publicações de centros de pesquisa, think tanks
e consultorias. Junto a isso, já se observava um crescente interesse por políticas na área, que foi acentuado ao longo deste ano.
A pandemia ocorreu em um contexto de mudanças ambientais globais, como a mudança do clima,
uma economia baseada em recursos fósseis e a perda e degradação de biodiversidade. Isso acabou
levantando questões, como, por exemplo, a relação atual com o meio ambiente, além da resiliência
de cadeias globais de valor. Com a pandemia, alguns setores e atividades mostraram-se vitoriosos,
como o setor agrícola e de produção de alimentos, o setor de saúde, as aplicações biotecnológicas
e a economia digital. Isso mostra como o futuro vai estar marcado pela interação entre as ciências
biológicas e as tecnologias relacionadas à digitalização.

Existem alguns desafios notáveis ao desenvolvimento da bioeconomia. Um deles é aumentar a credibilidade da ciência e das decisões baseadas nela. Na América Latina, em específico, é necessário facilitar a colaboração entre os setores públicos, privado e o setor de ciência e tecnologia. Deve-se, ainda,
aproveitar os clusters como uma estratégia de desenvolvimento. Adicionalmente, mostra-se essencial
quebrar barreiras para estimular o trabalho multidisciplinar, além da integração e uso de novas tecnologias, que são características inerentes da bioeconomia. A necessidade de articular mecanismos
de financiamento rapidamente também é uma urgência, dada a rapidez das vicissitudes dessa área.
Por fim, a importância do poder de convocação do Estado e da institucionalidade que deve permear
até os níveis mais básicos deve ser reforçada.

Perguntas e comentários:

P: Cite um desafio e uma oportunidade na bioeconomia.
R1 (BID): Uma oportunidade é geração de emprego; um desafio é como mudar o comportamento
das empresas para mover o mercado com base em combustíveis fósseis e em recursos renováveis.
Já existem soluções para capturar ou compensar a produção de carbono, mas, devido à falta de

Resumo executivo

Nessa fase do evento, foram realizadas perguntas aos palestrantes sobre os temas apresentados. A
seguir, há um resumo do que foi perguntado e as suas respostas.
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Nesse contexto, a região da América Latina pode tirar vantagem no sistema de agricultura e alimentos
global. A bioeconomia está inserida tanto na cadeia de produção quanto de consumo desse sistema.
Assim, é possível alcançar resultados em termos de segurança alimentar, ambiental e maior bem-estar social. O sistema energético também entra nessa análise, no âmbito da produção de biocombustíveis, em que o Brasil já se encontra na fronteira científica e tecnológica, de forma que proporcione
segurança energética, ambiental e maior bem-estar social. Por último, o sistema de saúde também
pode se beneficiar da bioeconomia, a partir de recursos genéticos e de biotecnologias para o desenvolvimento de tratamentos, vacinas, diagnósticos, etc., para melhorar a saúde humana, dos animais,
das plantas e do meio ambiente como um todo.

políticas que obriguem as empresas a reduzir suas emissões, há um descasamento entre oferta e
demanda - esta não existe.
R2 (IICA): Não desperdiçar as crises, pois são as detonadoras da inovação; desafio é conseguir balancear as prioridades.
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Resumo executivo

R3 (Cepal): Desafio é que a bioeconomia é, em essência, uma política que tem de ser feita em conjunto com o setor privado, pois são eles que fazem a bioeconomia; oportunidade é escutar a juventude inovadora.
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6. Encerramento

Marcelo Poppe - Assessor Técnico do CGEE
Como palavras finais, Marcelo Poppe agradeceu a participação dos representantes dos países presentes e instituições e explicou a importância dessas participações no evento, pois esses países e
instituições destacam-se no cenário bioeconômico atual e a presença deles agrega muito valor e
conteúdo ao evento.

Fabio Larotonda - Diretor de Ciências da Vida e secretário substituto do
MCTI
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Resumo executivo

Em suas palavras finais, o diretor Fabio Larotonda resumiu que o Brasil tem muito a aprender e aproveitar com as experiências dos países ouvidos, que vão auxiliar na construção da política e estratégia
brasileira de bioeconomia. Para o diretor, “há muito o que beber das estratégias regionais e, quem
sabe, pensar em uma estratégia latino-americana de bioeconomia, pois temos aqui um grande potencial para o setor”.
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Resumo executivo

7. Anexo - Imagens do evento on-line
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Quadro-resumo dos webinars, oficinas de trabalho e
apresentações em conferências realizadas pelo ODBio
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Webinars, Oficinas de Trabalho e participações em eventos

Nome do
evento

Data

Objetivo

Instituições
Participantes
(MCTI e
CGEE)
UFRJ

Link do
youtube

13/03/20

Apresentar manual de
implementação de metodologia
de programas orientados por
missão.
Capacitar a equipe do projeto
Oportunidades e Desafios da
Bioeconomia em metodologias
de programas orientados por
missão.

27/04/20
28/04/20

Colher sugestões,
experiências e informações
para auxiliar na construção
de um observatório /
knowledge hub que possa
prover recursos
informacionais de qualidade
para a tomada de decisão do
país no que se refere à
bioeconomia.

Embrapa,
UERJ,
CEPEA/ USP,
CNI, CNA

Link Oficina
Knowlegde
Hub Dia 1

06/08/20

Divulgar os resultados do
ODBio e discutir os conceitos
de bioeconomia

CGEE, MCTI,
MINDWINGS
& LEBLON

Webinar
Espaço
conceitual da
bioeconomia

04/09/20

Compartilhar informações
sobre as iniciativas em CTI
para bioeconomia e ampliar
o diálogo sobre a percepção
das capacidades em CTI
para bioeconomia no Brasil

Finep
CNPEM
INPA

Webinar
Capacidades
em CTI em
Bioeconomia

7/10/20

Reunir especialistas de
países da América Latina
para trocar informações e
experiências sobre o tema
oportunidades e desafios da
bioeconomia.

CEPAL BID
IICA e
representantes
da: Costa
Rica, Uruguai
e Brasil

Mesa de
Dialogo
Oportunidades
e Desafios da
Bioeconomia
na America
Latina.

Oficina de
Capacitação
em
Programas
Orientados
por Missão
(Realização
ODBIO)
ODBio –
Oficina
Knowlegde
Hub em
Bioeconomia
(Realização
ODBIO)

Webinar
Espaço
conceitual da
bioeconomia
(Realização
ODBIO)
Webinar
Capacidades
em CTI em
Bioeconomia
(Realização
ODBIO)
Diálogos
Internacionais
da
Bioeconomia
(Realização
ODBIO)

N/D

Oficina
Knowlegde
Hub Dia 2
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Oficina
Modelos de
Governança
para
Bioeconomia
Brasileira

09/10/20

(Realização
ODBIO)

Ciclo de
Oficinas ODBio

03/03/21
15/03/21
29/03/21

Apresentar proposta
preliminar de instância de
governança da bioeconomia
brasileira (com base em
pesquisa documental e
entrevistas realizadas com
atores selecionados) e
coletar contribuições para a
elaboração do relatório final
do eixo governança no
âmbito do projeto ODBio.
Elaborar subsídios para o
desenho da Estratégia de
CTI para a Bioeconomia

MRE, MAPA,
ME e Casa
Civil.

N/D

Gebio/UFRJ,
14 Bisness,
CNPEM,
INPA,
EMBRAPA,
SEBRAE.

-

-

Oficina
Desafio e
Missão da
Bioeconomia
Oficina
Projetos
Estruturantes
Oficina
Estratégia de
CTI para a
Bioeconomia
Contribuições
do CGEE para
a observação
da Ciência,
Tecnologia e
Inovação

-

-

(Realização
ODBIO)

17ª Semana
Nacional de
Ciência e
Tecnologia
SNCT 2020

Out de
2020.

(Participação
CGEE/ODBio)
Biofuture
24/05/21
SUMMIT II –
25/05/21
BBEST 2020- 26/05/21
Driving
Bioeconomy
Sustainable
Development
in Brazil

N/D

(Participação
CGEE/ODBio)
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1º semestre 2020

O PROJETO
A ciência, tecnologia e
inovação (CT&I) são
elementos fundamentais para o
desenvolvimento sustentável e a
transição para uma economia de
baixo carbono. Para contribuir
para essa transição, o país
dispõe de um Plano de Ação em
Ciência, Tecnologia e Inovação
em Bioeconomia (Pacti Bioeconomia) e necessita traçar estratégias para a sua implementação.
Nesse sentido, foi criado o
projeto Oportunidades e Desaﬁos da Bioeconomia (ODBio),
desenvolvido pelo CGEE em
conjunto com a Coordenação
Geral de Bioeconomia do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI). A iniciativa
visa subsidiar estratégias para a
implementação de políticas em
CT&I, com base em projetos
estruturantes orientados por
missões, capazes de promover o
desenvolvimento da bioeconomia nacional. A proposta compreende, ainda, a construção de
um observatório em bioeconomia e, com base em estudos
técnicos e consultas, possíveis
modelos para a governança da
bioeconomia brasileira.

ACONTECEU
1. Relato 1º semestre 2020
O ODBio foi lançado em outubro de 2019, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Naquele ano, foram deﬁnidos o plano
do projeto e os produtos ambicionados. Veja, a seguir, os principais
marcos do primeiro semestre de 2020.

Observatório em Bioeconomia
•
•

•
•

Produção do Relatório Espaço Conceitual da Bioeconomia;
Realização da Oﬁcina Knowledge Hub em Bioeconomia – aberta
ao público, com 160 participantes do governo, academia,
empresas e sociedade civil;
Produção do Relatório Arquitetura Operacional de um Knowledge Hub em Bioeconomia;
Desenvolvimento da Proposta de Observatório em Bioeconomia.

Estratégia de CT&I em Bioeconomia
•

•

•
•
•

Realização da Oﬁcina de Capacitação em Metodologia de
Programas Orientados por Missões, para treinamento das equipes do MCTI e do CGEE;
Produção do Manual Políticas de Inovação Orientadas por
Missões: Revisão Conceitual e Metodologia para o Desenvolvimento de Missões em Bioeconomia;
Produção da Nota Técnica - Mapeamento das Capacidades
Nacionais em CT&I na Bioeconomia;
Produção do Repositório Digital Capacidades Brasileiras em
CT&I em Bioeconomia;
Produção do Relatório Perspectivas da Bioeconomia Brasileira
com base em Inovações Tecnológicas e de Mercado.

1º semestre 2020

Informe ODBio

A oﬁcina de trabalho foi realizada nos dias 27 e 28 de abril de
2020, por meio da plataforma
RNP. O objetivo foi promover a
troca de experiências e informações, assim como coletar sugestões para auxiliar na construção
de um observatório em bioeconomia, que visa prover recursos
informacionais de qualidade
para a tomada de decisão do
país no que se refere à bioeconomia. O evento reuniu cerca de
160 especialistas da academia,
setor privado, governo e sociedade civil organizada envolvidos
nesse ecossistema.
A programação da oﬁcina contou
com apresentações do Projeto
ODBio, no qual o observatório
está inserido, e da Arquitetura
Funcional de um Knowlegde Hub
em Bioeconomia. Nessa oportunidade, foram discutidos temas
como a produção de conhecimento e subsídios para tomada
de decisão, parcerias estratégicas,
inserção internacional, ﬁnanciamento e ecossistemas de inovação para a bioeconomia no Brasil.
Os debates proporcionaram um
importante espaço de diálogo e
geraram uma série de contribuições valiosas de diferentes atores
para a construção de uma
proposta de observatório. Um

dos principais tópicos discutidos
foi o papel do Knowlegde Hub
em criar redes dentro da bioeconomia, onde participaram representantes de diversas organizações como a Confederação
Nacional da Indústria (CNI), a
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), o
Centro Nacional de Pesquisas
em Energias e Materiais
(CNPEM) e o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial
(Senai). Outro tema debatido foi
o potencial do Knowledge Hub
em destacar estudos, rotas e
indicadores que contribuíssem
na avaliação da sustentabilidade
como forma de valorizar os
produtos da bioeconomia. O
assunto atraiu agentes de instituições como a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj),
o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa), a Embrapa, a Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação
do Amazonas (Sedecti/AM), a
CNI e a Universidade Federal de
Itajubá (Unifei).
Outros debates que também
tiveram um espaço importante
dentro da oﬁcina foram: o papel

A oﬁcina pode ser revisitada na
íntegra no canal YouTube do
CGEE (https://rb.gy/mvkjdu).
E seu registro gráﬁco pode ser
acessado no link
(https://rb.gy/crkbqp).

VAI ACONTECER

3. Página digital ODBio
Visite a Página ODBio no site do
CGEE (https://rb.gy/9fqb26) Lá
você encontrará mais explicações sobre o projeto, o seu
objetivo, as suas metas e os
resultados esperados, assim
como a equipe envolvida, as suas
realizações e os principais docu-

do Knowlegde Hub em auxiliar no
direcionamento de pesquisa e
desenvolvimento; a necessidade
de programas e políticas especíﬁcos para a bioeconomia; a importância de produzir e divulgar
estudos sobre os impactos socioeconômicos da bioeconomia; o
papel do Knowlegde Hub em
divulgar as iniciativas brasileiras
internacionalmente; e a necessidade de deﬁnir as vocações
nacionais em bioeconomia em
termos de ecossistemas de
produção e inovação.

mentos produzidos. A página
disponibiliza acesso a apresentações e vídeos de oﬁcinas e
webinars realizados. O espaço
trará, ainda, informações de
interesse do projeto e o anúncio
de eventos futuros.

Para o segundo semestre está
programada uma série de webinars para compartilhar experiências do ODBio, ampliar o diálogo
sobre bioeconomia e mobilizar
stakeholders. Além disso haverá
um conjunto de oﬁcinas de trabalho para coletar subsídios e validar
propostas. Venha participar!
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2º SEMESTRE 2020

O PROJETO
A ciência, tecnologia e inovação
(CT&I) são elementos fundamentais

ACONTECEU

para o desenvolvimento sustentável

Relato 2º semestre de 2020

e a transição para uma economia
de baixo carbono. Para contribuir
para essa transição, o país dispõe
de um Plano de Ação em Ciência,
Tecnologia e Inovação em Bioeconomia (PACTI Bioeconomia) e necessita traçar estratégias para a sua
implementação. Nesse sentido, foi
criado o projeto Oportunidades e
Desafios da Bioeconomia (ODBio),
desenvolvido

pela

Coordenação

Geral de Bioeconomia do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações
(CGBE-MCTI) em conjunto com
o CGEE. A iniciativa visa subsidiar
estratégias para a implementação

Ao longo do segundo semestre de 2020 o projeto ODBio gerou 7 relatórios
sobre a bioeconomia e promoveu 4 eventos online, sendo 3 deles aberto ao
público. Além disso, foram realizadas reuniões de Grupos de Trabalho (GT)
sobre os temas de estratégia de CTI e governança da bioeconomia, e entrevistas e consultas com especialistas da bioeconomia. Confira a seguir os
principais marcos do semestre.

Estratégia de CTI em Bioeconomia
•

por missões estimulando o potencial da bioeconomia brasileira;
•

por missões, capazes de promover
o desenvolvimento da bioeconomia
nacional. A proposta compreende
ainda a construção de um observatório em bioeconomia e, com base
em estudos técnicos e consultas,
possíveis modelos para a governança da bioeconomia brasileira.

Realização de consulta via formulário colaborativo à especialistas sobre
projetos orientados por missões para a bioeconomia;

•

Produção do relatório: Subsídios para a Estratégia Brasileira em Bioeconomia;

•

Formação do GT-ODBio e realização de 7 reuniões sobre projetos
orientados por missões para a bioeconomia.

de políticas em CT&I, com base em
projetos estruturantes orientados

Produção do relatório: Proposta de projetos estruturantes orientados

Governança em Bioeconomia
•

Produção do relatório: Análise de modelos de governança e proposta
preliminar;

•

Realização de 2 reuniões de trabalho com representantes ministeriais;

•

Realização de entrevistas à especialistas sobre o tema governança na
bioeconomia;

•

Realização da Oficina ODBio de Governança na Bioeconomia;

•

Produção do relatório: Proposta de modelo de governança para a
bioeconomia brasileira.

Informe ODBio 2º SEMESTRE

Diálogos e Webinários
Evento

Instituições

Objetivo

Participantes

Confira!

CGEE

Webinar Espaço
conceitual da
bioeconomia

Divulgar os resultados do ODBio e

MCTI

discutir os conceitos de bioeconomia.

MINDWINGS &

https://rb.gy/uqsovd

LEBLON
Compartilhar informações sobre as

Webinar Capacidades

iniciativas em CTI para bioeconomia e

Finep

em CTI em

ampliar o diálogo sobre a percepção

CNPEM

Bioeconomia

das capacidades em CTI para

INPA

https://rb.gy/0n2hjn

bioeconomia no Brasil
CEPAL

Reunir especialistas de países
Diálogos Internacionais
da Bioeconomia

BID

da América Latina para trocar
informações e experiências sobre o
tema oportunidades e desafios da
bioeconomia.

IICA e
representantes da:

https://rb.gy/vpdaxg

Costa Rica, Uruguai
e Brasil

VAI ACONTECER

Página Digital do ODBio

Para os primeiros meses de 2021 estão
Visite a Página ODBio no

duzidos. A página disponibi-

previstos um conjunto de oficinas de

site do CGEE (https://rb.gy/

liza acesso a apresentações

trabalho para coletar subsídios e vali-

9fqb26). Lá você encontrará

e vídeos de oficinas e webi-

dar propostas sobre o tema de projetos

mais explicações sobre o pro-

nars realizados. Os eventos

estruturantes orientados por missões e

jeto, seu objetivo, suas metas

também podem ser vistos no

estratégia de CTI para a bioeconomia.

e resultados esperados, as-

canal do Youtube do CGEE,

Além disso haverá novos webinários

sim como a equipe envolvi-

na playlist do ODBio, confira

para a divulgação de produtos do pro-

da, as suas realizações e os

no (https://rb.gy/vpdaxg).

jeto e continuidade dos debates sobre o

principais documentos pro-

desenvolvimento da bioeconomia. Não
perca!
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